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ämneslärarexamen
Beslut
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att ge följande samlade omdöme för
examina inom ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
respektive gymnasieskolan i undervisningsämnena bild, dans, idrott och hälsa,
matematik, musik, samhällskunskap och svenska.
Högskolan i Borås
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet svenska, ifrågasatt kvalitet
Chalmers tekniska högskola AB
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, hög kvalitet
Gymnastik- och idrottshögskolan
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
idrott och hälsa, hög kvalitet
Göteborgs universitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet bild, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
bild, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
dans, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet idrott och hälsa, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
idrott och hälsa, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet matematik, ifrågasatt kvalitet
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Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
musik, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet samhällskunskap, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet svenska, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, hög kvalitet

Högskolan Dalarna
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet bild, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
bild, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
idrott och hälsa, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet svenska, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, ifrågasatt kvalitet

Högskolan i Gävle
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, ifrågasatt kvalitet
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Högskolan i Halmstad
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, hög kvalitet
Högskolan Kristianstad
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet matematik, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet samhällskunskap, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet svenska, ifrågasatt kvalitet

Högskolan Väst
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet samhällskunskap, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet svenska, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, ifrågasatt kvalitet

Karlstads universitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
idrott och hälsa, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
musik, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, hög kvalitet
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Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, ifrågasatt kvalitet

Konstfack
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet bild, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
bild, hög kvalitet

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
musik, hög kvalitet
Kungl. Tekniska högskolan
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, hög kvalitet
Linköpings universitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet matematik, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet samhällskunskap, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet svenska, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, hög kvalitet

Linnéuniversitetet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
bild, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
idrott och hälsa, hög kvalitet

Ölk

BESLUT

5(360)

Datum

Reg.nr

2020-02-18

411-00374-18
411-00375-18
411-00376-18
411-00377-18

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
musik, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, hög kvalitet

Luleå tekniska universitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
dans, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
musik, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, hög kvalitet

Lunds universitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
musik, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet svenska, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, ifrågasatt kvalitet

Malmö universitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet bild, hög kvalitet
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Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet idrott och hälsa, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
idrott och hälsa, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet matematik, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet samhällskunskap, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet svenska, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, hög kvalitet

Mittuniversitetet
Se separat beslut.
Mälardalens högskola
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, hög kvalitet

Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet samhällskunskap, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, ifrågasatt kvalitet
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Stockholms konstnärliga högskola
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
dans, ifrågasatt kvalitet
Stockholms universitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet matematik, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet svenska, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, hög kvalitet

Södertörns högskola
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, ifrågasatt kvalitet

Umeå universitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i
undervisningsämnet bild, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
bild, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
idrott och hälsa, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
musik, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, hög kvalitet
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Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, hög kvalitet

Uppsala universitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, ifrågasatt kvalitet

Örebro universitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
idrott och hälsa, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, ifrågasatt kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
musik, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
svenska, hög kvalitet
Utbildningar med det samlade omdömet hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre
utbildning. Utbildningar med det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet uppfyller inte
kvalitetskraven för högre utbildning. För de utbildningar som fått omdömet ifrågasatt
kvalitet innebär det att UKÄ ifrågasätter tillståndet att utfärda dessa examina. Dessa
lärosäten ska senast 18 februari 2021 inkomma med en redogörelse för de åtgärder som
vidtagits. Därefter kommer UKÄ att ta ställning till om det finns skäl att besluta att
lärosätet inte längre får utfärda dessa examina. När det gäller Stockholms konstnärliga
högskola kommer UKÄ i samband med detta att ta ställning till om det finns anledning
att utvärdera ämnet dans med inriktning mot koreografi. När det gäller enskilda
utbildningsanordnare kommer UKÄ att ta ställning till om det finns anledning att föreslå
regeringen att lärosätet inte längre får utfärda dessa examina.
De lärosäten som ska inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits är:
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Göteborgs universitet: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans
årskurs 7-9 i undervisningsämnet bild, idrott och hälsa, matematik respektive svenska.
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
bild, idrott och hälsa respektive matematik.
Högskolan i Borås: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs
7-9 i undervisningsämnet svenska.
Högskolan Dalarna: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans
årskurs 7-9 i undervisningsämnet svenska. Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete
i gymnasieskolan i undervisningsämnet idrott och hälsa respektive svenska.
Högskolan i Gävle: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i
undervisningsämnet svenska.
Högskolan Kristianstad: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans
årskurs 7-9 i undervisningsämnet matematik, samhällskunskap respektive svenska.
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik respektive samhällskunskap.
Högskolan Väst: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 79 i undervisningsämnet svenska. Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i undervisningsämnet svenska.
Karlstads universitet: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i
undervisningsämnet idrott och hälsa respektive svenska.
Linköpings universitet: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans
årskurs 7-9 i undervisningsämnet svenska
Linnéuniversitetet: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i
undervisningsämnet musik
Luleå tekniska universitet: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i undervisningsämnet dans, matematik, musik respektive
samhällskunskap.
Lunds universitet: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs
7-9 i undervisningsämnet svenska. Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i undervisningsämnet matematik respektive svenska.
Malmö universitet: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs
7-9 i undervisningsämnet matematik. Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i undervisningsämnet matematik.
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Mälardalens högskola: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i
undervisningsämnet samhällskunskap.
Stiftelsen Högskolan i Jönköping: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i undervisningsämnet svenska.
Stockholms konstnärliga högskola: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i undervisningsämnet dans.
Stockholms universitet: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans
årskurs 7-9 i undervisningsämnet matematik. Ämneslärarexamen med inriktning mot
arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet matematik.
Södertörns högskola: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i
undervisningsämnet samhällskunskap respektive svenska.
Umeå universitet: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i
undervisningsämnet matematik.
Uppsala universitet: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i
undervisningsämnet matematik, samhällskunskap respektive svenska.
Örebro universitet: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i
undervisningsämnet matematik.

Ärendets hantering
UKÄ har i enlighet med regeringens uppdrag genomfört en nationell utvärdering av
utbildningar som leder till yrkesexamen. Utvärderingen har utgått ifrån de krav som ställs
i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100). Uppdraget ligger
inom ramen för det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning
(Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning. Redovisning av ett
regeringsuppdrag, Rapport 2016:15).
För granskningen av berörda utbildningar har UKÄ efter ett nomineringsförfarande utsett
en bedömargrupp bestående av ämnessakkunniga, studentrepresentanter och
arbetslivsföreträdare. Bedömarna har inte deltagit i beredning eller bedömning av
utbildningar vid lärosäten där de uppgett jäv. En förteckning över bedömare och
jävsförhållanden finns i bilaga 2 i bedömargruppens yttrande.
De underlag som ligger till grund för bedömningen framgår av bilaga 3 i
bedömargruppens yttrande. Utifrån underlagen har bedömargruppen redovisat en
bedömning med vidhängande motivering av respektive utbildnings kvalitet utifrån
nedanstående bedömningsområden (se bedömargruppens yttrande, bilaga 1).
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förutsättningar
utformning, genomförande och resultat
studentperspektiv
arbetsliv och samverkan

I bedömargruppens yttrande ges även ett förslag till samlat omdöme för respektive
utbildning.
UKÄ har innan detta beslut fattats skickat bedömargruppens preliminära yttranden till
respektive lärosäte på delning, för att korrigera eventuella sakfel. Delningstiden var tre
veckor. De svar som lärosätena inkom med framgår av bilaga 4. Bedömargruppen har
tagit del av lärosätenas svar, och i de fall där bedömarna gjort bedömningen att det varit
relevant har ändringar gjorts i yttrandena.

Universitetskanslersämbetets bedömning
Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger UKÄ respektive utbildning det
samlade omdömet hög kvalitet eller ifrågasatt kvalitet. Det samlade omdömet ifrågasatt
kvalitet innebär att UKÄ ifrågasätter lärosätets tillstånd att utfärda denna examen och att
UKÄ efter uppföljning kommer att ta ställning till om tillståndet bör dras in. (För
närmare information, se Vägledning för utbildningsutvärdering på grundnivå och
avancerad nivå, Universitetskanslersämbetet 2018).
UKÄ:s samlade omdöme för respektive utbildning och lärosäte redovisas i bilaga 1.
Medverkat i ärendets beredning har Ellinor Alvesson, Charlotte Ejsing, Yvonne Fors,
Helene Fröborg, Henrik Holmquist, Erik Karlsson, Maria Nyman, Nils Olsson, Ludvig
Ornstein Fredlund, Sebastian Steele och Thomas Öst.
Beslut i detta ärende har tagits av generaldirektören Anders Söderholm efter föredragning
av seniora utredaren Emma Wimmerstedt i närvaro av biträdande avdelningschef Lisa
Jämtsved Lundmark, och strategi- och planeringsansvarige Per Westman.

Anders Söderholm
Emma Wimmerstedt
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Bilaga 1: Samlat omdöme
Högskolan i Borås
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Högskolan i Borås

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4524

Samlat
omdöme
Ifrågasatt
kvalitet

grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) står personalens professionsrelaterade och vetenskapliga
kompetens i proportion till utbildningens volym. Lärosätet arbetar även aktivt med högskolepedagogisk
fortbildning. Det finns vissa problem med att rekrytera lärare till lärarutbildningen, vilket bland annat
beror på att det vid lärosätet saknas forskarutbildning inom det utbildningsvetenskapliga området. Det
finns dock långt gångna planer på att starta en forskarskola i pedagogik för att säkra
kompetensförsörjningen och stärka den egna forskarmiljön. Men för inriktningen svenska är antalet
lärare och deras sammantagna vetenskapliga kompetens inte är adekvat och inte heller tillräcklig i
proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort sikt. I dagsläget är att antalet
disputerad personal med svenskämnesdidaktisk kompetens i minsta laget. Bedömargruppen anser
dock att det är sannolikt att kompetensen kommer att finnas på lång sikt och rekommenderar lärosätet
att fullfölja och utveckla det arbete som pågår när det gäller personalförsörjning. Den
professionsrelaterade och pedagogiska kompetensen adekvat och står i proportion till utbildningen på
både kort och lång sikt.
Utbildningsmiljön är inte tillfredställande till följd av brister i den vetenskapliga miljön när det gäller
ämnesdidaktisk forskning. Inom UVK är merparten av de undervisande lärarna är aktiva inom olika
utbildningsvetenskapliga forskningsprojekt och samarbeten. Lärosätet jobbar också aktivt med att
synliggöra det vetenskapliga perspektivet och vetenskapliga förhållningssättet i lärarutbildningen.
Studenterna får därmed rika möjligheter att se och själva utveckla sin förmåga att förhålla sig till
sambandet mellan forskning och utbildning. För inriktningen svenska erbjuder lärosätet en
professionsinriktad miljö, men den vetenskapliga miljön brister när det gäller svensämnesdidaktisk
forskning. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att intensifiera och fullfölja de tänka
utvecklingsplanerna för att stärka forskningsmiljön.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls inte. Det finns centrala områden i svenskämnets språkvetenskapliga del som inte tas upp i
utbildningen, bland annat språkhistoria och grannspråk. Lärosätet säkerställer därför inte att
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studenterna kan utveckla både ämnesdjup och bredd.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Lärosätet arbetar aktivt med att ge studenterna möjlighet att utveckla
och visa kunskap om kvalitativa och kvantitativa metoder, i nära samspel med de
vetenskapsteoretiska moment som ingår i UVK. Det sistnämnda gäller även för det huvudsakliga
arbetet med relationen mellan beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Lärosätet är medvetna om
behovet av att stärka handledningen inom kvantitativa forskningsmetoder, vilket också visar att
lärosätet har ytterligare ambitioner inom området. Bedömargruppens rekommendation är att fortsätta
utveckla handledarkompetensen och bredda det ämnesanknutna teori- och metodfältet ytterligare.
Sammantaget finns det således en vetenskaplig progression genom lärarutbildningen för att stödja
studenternas utveckling av kunskap om vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa metoder,
forskningsetik och relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt dessa faktorers
betydelse för en lärares yrkesutövning.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Bedömargruppen gör bedömningen att lärosätet jobbar aktivt
med målet genom att länka samman UVK, VFU och ämnesdidaktik i olika lärprocesser, och genom att
använda många olika examinationsuppgifter. Lärosätet har därmed arbetat fram en modell för att
säkerställa studenternas kunskaper inom det komplexa samspelet mellan erfarenhet och forskning.
Arbetet genomförs i en process av kunskapsprogression. Lärosätet har en tydlig ambition om att
successivt utveckla studenternas förmåga att göra egna analyser av de ovanstående sambanden och
redogöra för deras betydelse i praktiken.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom UVK men säkerställs
inte för inriktningen svenska. Lärosätets sammanlänkning mellan högskoleförlagda kurser och
verksamhetsförlagda kurser stärker kopplingen dem emellan och därigenom mellan didaktisk teori och
tillämpad praktik. Kopplingen mellan VFU-kurser, UVK och ämnesdidaktiska kurser är mycket
medveten. Lärosätet har inlett ett arbete för att omarbeta lärandemålen eftersom de uppfattas som
otydliga. Bedömargruppen ser positivt på detta arbete då formuleringarna behöver konkretiseras. Det
förekommer i utvärderingsmaterialet ett flertal exempel som visar att det didaktiska perspektivet
genomgående finns med i ämnesstudierna vad gäller litteraturvetenskap – litteraturdidaktik, och att
samspelet mellan ämneskunskaper och didaktik där belyses och problematiseras i ett metaperspektiv.
Genom utbildningens utformning och genomförande samt varierade examinationsformer, inklusive
seminarieformen, får studenterna goda förutsättningar för att uppnå måluppfyllelse när det gäller
litteraturdidaktik. Utbildningen visar en tydlig slagsida åt det litteraturdidaktik och brister när det gäller
språkdidaktik. Lärosätet rekommenderas att ytterligare stärka studenternas möjligheter få omsätta och
utvärdera teoretiska kunskaper i språkdidaktik. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i
sin helhet möjliggör måluppfyllelse men att den inte säkerställs när det gäller språkdidaktiken.
Målet om att utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten i syfte att stimulera varje
elevs lärande uppfylls. UVK och VFU integreras och det finns en tydlig idé om progressionen som
genomsyrar kursstrukturen, och studenternas förmåga säkerställs med olika examinationer. Den
didaktiska processen omfattar exempelvis föreläsningar om kön, etnicitet, klass och intersektionalitet,
vilka knyts samman med seminarieserier och inlämningsuppgifter för att öka medvetenheten om
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centrala faktorer i en inkluderande undervisning. Det framgår samtidigt att man på lärosätet är
medvetna om behoven av ett fortsatt utvecklingsarbete. I underlaget finns flera exempel på lokalt
formulerade kursmål som ligger i linje med uppfyllelsen av målet liksom en rad övningar och
examinationsuppgifter i samma spår. Det ger därmed ett gediget intryck, enligt bedömargruppen.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Lärosätet arbetar
aktivt med att mänskliga rättigheter och hållbar utveckling får genomslag i kursplaner och kursinnehåll.
Bedömargruppen kan sammanfattningsvis konstatera att jämställdhetsperspektivet är synnerligen
beaktat, kommunicerat och förankrat i utbildningens innehåll, utformning och genomförande. Det finns
vid lärosätet en stark medvetenhet och en genomtänkt struktur i UVK-kursernas sätt att arbeta med
jämställdhetsperspektivet. En väl genomtänkt kunskapsprogression inom området finns inbyggd i
kursstrukturen, vilket visas i ökade krav på studenterna när det gäller analys och didaktiska val.
Lärosätet ger flera goda exempel på jämställdhetsperspektivet från litteraturdelen av ämnet och från
litteraturdidaktikens område. I flera av litteraturkurserna ska studenterna inkludera kön- och
genusproblematik i uppgifter som går ut på att läsa, analysera och på ett utökat sätt förstå litteraturen
och samhället, och jämställdhetsperspektivet ingår även i moment som tar upp pojk- och flickböcker,
ungdomsböcker och läsarens roll i en genusskapande process. Bedömargruppen menar även att
jämställdhetstematik är ett centralt område inom språkvetenskap och –didaktik. Lärosätet
rekommenderas därför att även i språkkurserna mer uttalat lyfter in detta perspektiv i undervisningen.
Bedömargruppen anser att det systematiska kvalitetsarbetet motsvarar formuleringarna i
bedömningsgrunden. Man följer regelbundet upp utbildningen och återkopplar resultatet till relevanta
intressenter, samt sätter kontinuerligt in uppföljande åtgärder. Det finns riktlinjer för löpande
utvärderingar av kurser och program, och detta arbete utförs kontinuerligt och regelbundet. I den
uppföljande processen ingår ett beredningsarbete med reglerade krav på att förankra och
kvalitetssäkra resurser. Lärosätet arbetar också enligt bedömargruppen aktivt med att förebygga
avhopp från utbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenter inom utbildningen får möjlighet att påverka och ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla
utbildningens innehåll och genomförande. Studenterna har möjligheter att ingå i beslutande organ,
även om aktivitetsgraden verkar vara relativt låg. Utöver möjlighet till deltagande i formella organ finns
ett utvecklat informellt studentinflytande. De informella kontaktvägarna mellan studenter och lärare
används mest, och de upplevs också fungera bäst av båda parterna. Man är vidare medvetna om att
små studentgrupper kan vara både en fördel och en nackdel för studentinflytandet. Vid lärosätet finns
en utvecklad systematik för att utvärdera kursernas utformning och för studenternas inflytande över
dem, bland annat när det gäller schemaläggning, studiegrupper och arbetsformer, enligt
bedömargruppen. De obligatoriska kursvärderingarna har låg svarsfrekvens, och i stället för att
försöka öka svarsfrekvensen arbetar lärosätet med andra alternativ, bland annat genom att hålla
möten inför kursstart med utgångspunkt i föregående årskurs utvärderingar. Ett utvecklingsarbete
pågår för att öka engagemanget ytterligare.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande
Lärosätet visar ett väl utvecklat samarbete med det omgivande samhället, när det gäller VFU, bibliotek
och internationella kontakter. Det finns ett regionalt mentorssystem med överbryggande funktion,
liksom ett rikt kontaktnät med skolor utomlands. Dessutom har lärosätet ett särskilt inrättat samarbete
som syftar till att överbrygga avstånden mellan utbildning och arbetsliv.
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Chalmers tekniska högskola AB
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Chalmers tekniska högskola AB

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4480

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet förutsättningar vara tillfredsställande
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) står det klart att antalet lärare och deras
sammantagna kompetens (vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska) är adekvat.
Lärosätet har en planering och systematik för kompetensförsörjning och kompetensutveckling med
vetenskaplig och högskolepedagogisk meritering samt överblick av kompetensbehov. Inom inriktningen
mot undervisningsämnet matematik är den vetenskapliga kompetensen i matematik mycket hög och
har en bredd som gott och väl täcker utbildningens behov. Den matematikdidaktiska vetenskapliga
kompetensen är svag men tillräcklig. Genom tidsbegränsat anställda mästarlärare säkerställs den
professionsrelaterade kompetensen. De flesta lärare har också formell högskolepedagogisk
kompetens och är engagerade i utbildningsfrågor.
Inom utbildningsmiljön för ämneslärarutbildningen i UVK har lärosätet en nyinrättad institution för att
säkerställa vetenskaplig och professionsinriktad miljö för utbildning, och där möjligheter till fortsatt
utbyggnad av forskningsmiljöer finns. Vetenskapligt relevanta och professionsinriktade miljöer finns
också på ytterligare ett antal institutioner på lärosätet och via samverkan med Göteborgs universitet.
Utbildningsmiljön för ämneslärarutbildningen utgår ifrån en stark vetenskaplig miljö i matematik och är
sammansatt av lärare som verkar på flera olika institutioner. Miljön är väl sammanhållen och har väl
fungerande koppling till särskilda övningsskolor. En styrka är kopplingen till civilingenjörsutbildningen
som gör att lärarstudenterna får se hur matematik används i andra ämnen och i samhället, samtidigt
som det är en utmaning för utbildningen att hantera detta dubbla fokus mot lärande och ledarskap.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Lärosätet har ett väl genomtänkt system för individuell validering av studenternas
matematikkunskaper från kandidatstudier inom olika civilingenjörsprogram. De inledande
kandidatstudierna kan i sig räknas som väsentlig fördjupning i matematik. Studenterna får ett brett
kunnande i matematik, både inom kandidatkurserna i matematik och inför och under VFU:n.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.

Ölk

BESLUT

17(360)

Datum

Reg.nr

2020-02-18

411-00374-18
411-00375-18
411-00376-18
411-00377-18

Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Inom UVK säkerställs måluppfyllelsen genom att studenterna möter och
tillämpar teorier och metoder inom utbildningsvetenskaplig forskning samt analyserar sambandet
mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, exempelvis i det avslutande mastersarbetet. Inom
inriktningen matematik säkerställs måluppfyllelsen genom att studenterna möter vetenskapsteori och
vetenskaplig metod i flera kurser. Vetenskapsteoretiska utgångspunkter synliggörs genom att jämföra
vetenskapliga modeller i olika kunskapsfält. Den återkommande interaktionen med mästarlärare och
verksamma lärare gör också att studenterna får god förståelse för relationen mellan vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet. Även om forskningsmetoder behandlas på ett tillfredsställande sätt
rekommenderar bedömargruppen att lärosätet ännu tydligare säkerställer att varje enskild student får
fördjupad kunskap om både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Bedömargruppen anser
sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Inom UVK säkerställs måluppfyllelsen genom exempel på
uppgifter i samband med VFU och aktuella vetenskapliga artiklar. Inom inriktningen matematik är
utbildningen väl integrerad mellan campusförlagda kurser och VFU, vilket ger studenterna goda
förutsättningar för att uppnå målet. Det framgår tydligt att lärarna arbetar nära studenterna och
yrkesverksamheten för att stödja studenternas professionsinriktade och vetenskapliga utveckling.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Inom UVK säkerställs
måluppfyllelsen genom exempelvis tillämpning av metoder för att synliggöra och analysera specifika
händelser i klassrummet, rollspel, modellera undervisning samt via återkoppling på genomförd
undervisning via mästarlärare. Inom inriktningen matematik har flera lärare en stor andel tjänstgöring
inom VFU, vilket gör att man regelbundet kan följa upp och examinera studenternas förmåga att
tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik i undervisningen på övningsskolorna. Genom
utbildningen behandlas och examineras arbetet med att planera, genomföra, utvärdera och utveckla
undervisning i en tydlig progression. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet
möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Inom UVK säkerställs måluppfyllelsen genom att studenter reflekterar över och
analyserar den enskilda elevens lärande och utveckling, men också genom att studenten arbetar med
utgångspunkt i variation av behov och förutsättningar som kan finnas i olika elevgrupper. Inom
inriktningen matematik behandlas och examineras arbetet med att planera, genomföra, utvärdera och
utveckla undervisning i en tydlig progression som stöds av lärarnas nära samarbete med varandra och
med övningsskolorna. Under VFU:n får studenterna stöd av mästarlärarna. Bedömargruppen anser
sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls genom dels en
specifik kurs om hållbar utveckling, dels kurser som belyser skolans värdegrund och demokratiska
uppdrag, barnkonventionen, mänskliga rättigheter, jämställdhet, mobbning och diskriminering.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
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måluppfyllelse.
Lärosätet redogör för hur jämställdhetsperspektivet beaktas inom såväl organisationen som i de kurser
som ingår i utbildningen. Målet examineras i utbildningen och lärosätet lyfter i synnerhet fram skollagen
och läroplanen samt litteratur om jämställdhetsperspektivet i en av programmets kurser. Kursinnehållet
behandlas också på seminarier med autentiska fallbeskrivningar och examineras i en slutrapport. Inom
inriktningen matematik har lärosätet sett över litteraturen när det gäller författare samt balansen mellan
kvinnliga och manliga föreläsare och lärare på kurserna.
För att säkerställa uppföljning, åtgärder och återkoppling av utbildningen, finns upparbetade
kontaktytor och arenor för utvecklingsarbete för olika aktörer i programmet. Programmet utvärderas
varje år och VFU följs kontinuerligt också upp med studenter och lärarutbildare samt rektorer på
övningsskolorna. På kursnivå finns en upparbetad och synliggjord process för beredning,
genomförande och uppföljning av kursvärderingar. Inom inriktningen matematik har lärosätet beaktat
studenternas studiesociala situation, speciellt vid mottagning och introduktion. Man erbjuder stöd till
studenterna i samverkan mellan utbildningsprogram, studentkår och teknologsektion.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet studentperspektiv vara tillfredsställande.
När det gäller studentperspektiv framkommer i självvärderingen och i samband med intervjuerna att det
finns rutiner för studentinflytande och strukturer för studenters medverkan i beredande och beslutande
organ. Studenterna får även informellt möjlighet att påverka kursers utformning, exempelvis via
enskilda samtal som stärker intrycket av att lärosätet tar studentperspektivet på allvar.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
När det gäller arbetsliv och samverkan redogör lärosätet för olika typer av samverkan med det
omgivande samhället i stort, och ger exempel på konkreta aktiviteter både inom utbildningen och i
anslutning till mer externt riktade verksamheter som bidrar till att ge studenter beredskap att möta
förändringar i arbetslivet. Lärosätet har även en väl genomtänkt VFU-organisation med mästarlärare
och övningsskolor, som bidrar till goda kontakter med lärare och gymnasieskolor. Mästarlärarna har
dessutom en avgörande roll i att utveckla studentens beredskap för att möta förändringar i arbetslivet.
Genom att mästarlärarna integreras med övriga lärarutbildare sprids deras professionskunskaper inom
lärarkollegiet.
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Gymnastik- och idrottshögskolan
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Gymnastik- och idrottshögskolan

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4534

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet idrott
och hälsa
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Lärarkollegiet har adekvat utbildning och det råder god personaltäthet inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). En styrka är den höga andelen tillsvidareanställningar. En
annan styrka är att lärosätet arbetar för att säkerhetsställa den vetenskapliga kompetensen hos
samtliga adjunkter. Lärarna har de flesta fall en lärarexamen och femtio procent är disputerade. Då
lärosätet har en mycket god bemanning inom inriktningen idrott och hälsa och den personal som
undervisar på utbildningen har en bred kompetens anser bedömargruppen att den sammantagna
kompetensen är adekvat och står i proportion till utbildningens innehåll och genomförande på kort och
lång sikt.
Bedömargruppen anser att det på lärosätet inom UVK finns en vetenskaplig och professionsinriktad
miljö, där verksamheten bedrivs så att det finns ett samband mellan forskning och utbildning, främst i
riktning mot det ämnesspecifika. Miljön erbjuder mycket goda materiella förutsättningar för att utveckla
ämneskunnande. Det finns både för- och nackdelar med att lärosätet bara har ett ämne.
Förutsättningarna att integrera det ämnesspecifika och det mer generella är goda jämfört med större
lärosäten med flera ämnen, men det kan finnas en risk för att de generella aspekterna av undervisning
och utbildning inte betonas i tillräckligt hög grad i UVK-kurserna.
Avseende utbildningsmiljön är lärosätet aktivt inom forskning inom det idrottsvetenskapliga fältet och
inte minst i ämnet idrott och hälsa. Den ämnesinriktade forskningen framstår som relevant och
praktikanknuten, vilket förstärks av att forskarna genomgående undervisar i utbildningen. Lärosätets
forskningsområden har en bredd som har hög relevans för studenternas utbildning och kommande
yrkesliv. Granskningen av de självständiga arbetena ger en annan bild än den samlade bedömningen.
De självständiga arbetena visar genomgående på en begränsad måluppfyllnad i relation till de mål där
dessa utgör ett underlag. Detta skulle kunna vara en indikation på att verksamheten inte bedrivs så att
det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning. Bedömargruppen vill dock betona att
deras bedömning är tvärtom att det finns ett tydligt samband, en god utbildningsmiljö, och att det är
andra orsaker som ligger bakom de självständiga arbetenas svagheter.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
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uppfylls då det finns ett ämnesstudiepaket och varierande undervisnings- och examinationsformer
som prövar studenternas kunskaper och förståelse utifrån ett flertal perspektiv.
Det finns en tydlig koppling mellan kurslitteraturen och den verksamhetsförlagda utbildningen och det
är vanligt att studenterna dokumenterar och reflekterar kring moment kopplat till den
verksamhetsförlagda utbildningen. Granskningen av de självständiga arbetena visar dock att i mindre
än hälften av arbetena visar studenterna sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen.
Bedömargruppen menar att det kan finnas flera anledningar till detta. Även om bedömargruppen anser
att studenternas ämneskunskaper för att utöva läraryrket bedöms och säkerställs i utbildningen
rekommenderar bedömargruppen lärosätet att ta resultatet av bedömargruppens granskning av de
självständiga arbetena på allvar. Lärosätet bör göra en utvärdering av hela processen som leder fram
till de självständiga arbetena. Trots svagheterna som finns inom de självständiga arbetena hälsa anser
bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet för vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Lärosätet argumenterar övertygande för hur de arbetar med att uppnå
målets huvudsakliga delar, och för en progressiv hantering inom både UVK och ämneskurser. Men de
brister som noterats i granskade självständiga arbeten ger anledning att ifrågasätta hur de moment
som faller in under målområdet examineras. Det finns särskilt skäl att stärka vetenskapsteorin och
hanteringen av kvantitativa metoder. Studenterna får under utbildningen successivt möta och öva
vetenskapsteori och olika forskningsmetoder och forskningstraditioner. Vidare visar lärosätet på en
progression inom målets ramar. Uppsatsguiden har förutsättningar att fungera som stöd för
studenterna i deras process att skriva självständiga arbeten. Sammantaget anser bedömargruppen,
utifrån självvärderingen, att utbildningen genom sin utformning, genomförande och sina examinationer
ger studenterna förutsättningar att nå måluppfyllnad. Bedömargruppen ställer sig dock frågan om det
integrerade synsättet med den utbildningsvetenskapliga kärnan, ämnet och den verksamhetsförlagda
utbildningen integrerade som ska vara lärosätets styrka inte också har sina svagheter.
Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet gör en utvärdering av hela processen som leder fram
till de självständiga arbetena. Lärosätet bör också utvärdera undervisningen och
examinationsformerna knutna till vetenskapsteori. Trots svagheterna som finns inom de självständiga
arbetena anser bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Lärosätet ger förutsättningar för att studenterna ska utveckla ett
kritiskt, självständigt och reflekterande förhållningssätt till ämnesrelevant forskning generellt och inom
utbildningens olika delar. Mot bakgrund av bristerna i lärosätets examensarbeten rekommenderas att
lärosätet genomgående stärker kopplingen mellan forskning och praktik. Lärosätet har en tydlig
ambition att utveckla studenternas kritiska och självständiga förhållningssätt till erfarenheter och
forskning i undervisningsämnet. Detta uppnås genom olika forskningsanknutna och praktiknära
uppgifter. Studenterna får ta del av och självständigt och kritiskt använda sig av aktuell forskning.
Dessa inslag ökar successivt under utbildningen. Lärosätet visar också att studenterna får lära sig att
kritiskt reflektera över sitt eget och andras arbete. Det finns en tydlig progression och lärosätet arbetar
med målet integrerat mellan den utbildningsvetenskapliga kärnan, ämnet och den
verksamhetsförlagda utbildningen. Bedömargruppen vill dock betona att det finns en osäkerhet om hur
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lärosätet genom examination säkerställer att studenterna når målet. Trots svagheterna som finns inom
de självständiga arbetena anser bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i sin helhet
möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Utbildningen har ett tydligt
ämnesdidaktiskt fokus, vilket främst är en styrka för utbildningens tillämpbarhet. Genom hela
utbildningen utvecklar studenterna verktyg för att leda undervisning, och metodik och didaktik framstår
som genomgående integrerade. Utvecklingen av undervisningsförmågan understöds allsidigt inom
UVK genom kurser om skolans samhälleliga uppdrag om lärande i förhållande till olika elevgrupper
och elevers skilda förutsättningar och behov samt i kurser om lärande i förhållande till bedömning och
examination av elever. Några av UVK-kurserna behöver utvecklas, bland annat kursen i betyg och
bedömning som kan behöva breddas. Lärosätet visar ett tydligt ämnesdidaktiskt fokus i relation till
utbildningens tillämpbarhet, kompletterat med mer allmändidaktiska ingångar i vissa kurser inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan. Lärosätet betonar och reflekterar kring att det är viktigt att metodik
och didaktik ingår i alla moment av utbildningen. Att studenten visar ämnesdidaktisk förmåga
säkerställs, genom att studenterna kontinuerligt genom hela utbildningen får öva och prövas på sina
kunskaper i didaktik, ämnesdidaktik och metodik. Bedömargruppen rekommenderar dock lärosätet att
se över behovet av att göra målen för didaktik och ämnesdidaktik och hur dessa examineras tydligare
för studenterna.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Detta mål behandlas allsidigt inom UVK i kurser om skolans samhälleliga uppdrag, om
lärande i förhållande till olika elevgrupper samt elevers skilda förutsättningar och behov, samt i kurser
om lärande i förhållande till bedömning och examination av elever. En tydlig styrka för
bedömargruppen är kurserna med inriktning mot läraktiviteter som leds av lärare som själva driver
utvecklingsarbeten i detta. Självvärderingen pekar på behovet av att öka studenternas förståelse och
användning av lärandeteorier i utbildningen, vilket bedömargruppen också ser som angeläget och ett
ytterligare medel att stärka studenternas kritiska förståelse för forskning och forskningsmetodik.
Lärosätet har ett starkt fokus på kurserna i den verksamhetsförlagda utbildningen, där moment från
fyra olika kurser ska säkra att målet uppfylls. Att kurser med inriktning mot läraktiviteter leds av lärare
som också driver utvecklingsarbeten i detta är en tydlig styrka. Det läggs mycket vikt vid anpassning
av undervisningen till olika elever och det finns också en kurs om barn i behov av särskilt stöd.
Progressionen i utbildningen är tydlig.
Målet för bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Lärosätet visar hur
utbildningen sätter idrotts- och hälsoundervisning i ett samhälleligt demokratiskt elevperspektiv som
även beaktar mänskliga rättigheter, etik och aspekten hållbar utveckling. Genom kurser i demokrati
och mänskliga rättigheter och genom praktiska värderingsövningar och paneldebatter övar
studenterna att praktiskt-didaktiskt förverkliga skolans värdegrund. Även kurser i elevinflytande och
konflikthantering samt kommunikation övar studenterna i lärandemålet.
Jämställdhetsperspektivet beaktas inom utbildningen. Lärosätet redovisar en tydlig medvetenhet om
frågornas betydelse och ett aktivt utvecklingsarbete. Perspektivet är enligt bedömargruppens
uppfattning centralt vid utformningen av utbildningen, både med avseende på lärare som kursinnehåll.
Lärosätet arbetar också medvetet med en balanserad könsfördelning bland sina anställda och lärare.
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Jämställdhetsfrågor är prioriterade i lärosätets programråd och i samverkan med det omgivande
samhället. I självvärderingen omtalas att jämställdhetsperspektivet är framträdande i UVK, men inte i
lika hög grad i ämneskurserna. Lärosätet har lärare som bedriver forskning om
jämställdhetsperspektivet och dessa undervisar också i ämnet. Lärosätet lyfter fram kurser som
inkluderar tematiken och uppger att även etnicitet och funktionsvariation ingår i dessa kurser. Andra
inslag i utbildningen är att alla studenter ska bli undervisade av lärare av båda könen och frågor som
rör tematiken är ett obligatoriskt inslag i programrådet. Det normkritiska perspektivet är centralt i flera
delar av utbildningen. Jämställdhet beaktas, kommuniceras och förankras inte bara i ämnet utan
lärosätet anser att programmet genomsyras av det. Detta bekräftas också vid student- och
lärarintervjuerna.
Bedömargruppen anser att en systematisk uppföljning sker av utbildningens innehåll, utformning,
genomförande. Det sammanhållna, mindre lärosätet med en erfaren lärarkår och en beskriven,
välorganiserad samverkan mellan lärarkåren och högskoleledningen har goda förutsättningar att
bedriva ett konstruktivt uppföljningsarbete i nära samverkan med studenterna. Lärosätet har en nära
uppföljning av studieavbrott inklusive ett förebyggande mentorsarbete, och en tidigare hög
avhoppsfrekvens har minskat. Lärarna samarbetar i likhet med lärosätet i stort kring ett löpande
utvecklingsarbete och genomför systematiska utvärderingar, kompletterat med olika former av
återkoppling, bland annat för att stärka de digitala studentutvärderingarna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentperspektivet beaktas på flera plan. Lärosätet ger studenterna goda möjligheter att påverka
utbildningens innehåll och genomförande, och flera åtgärder har genomförts efter att studenter visat
på brister i utbildningens struktur och kurser. Närheten mellan studenter och lärare är en god grund för
att påverka, men kan göra studenterna mer försiktiga att komma med kritiska synpunkter.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är enligt bedömargruppen utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är
användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Den främsta
anledningen är att VFU sker i olika årskurser i både grundskola och gymnasieskola, men också att
några av UVK-kurserna sätter skolan i ett förändringsperspektiv, samt genom att lärarna och
handledarna har stor arbetslivserfarenhet och utbredda kontaktnät. Studenterna utbildas också i
konkreta konfliktsituationer och via alumnienkäter får lärosätet information från tidigare studenter som
bidrar till insikter om den egna utbildningens relevans för den faktiska skolverksamheten. Flera
exempel ges på hur lärosätet säkerställer att studenter får kontakt med och en relation till arbetslivet.
Ett utvecklingsområde inom den här bedömningsgrunden är enligt bedömargruppen att stärka
studenternas förberedelse inför det föränderliga arbetslivet.
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Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) finns en ändamålsenlig variation av lärare med hög
vetenskaplig, professionsrelaterad och pedagogisk kompetens. En stor andel av lärarna är
disputerade, fast anställda och har forskning i tjänsten. Lärarna inom UVK är många och undervisar
på relativt låga procentsatser. Att låta lärare undervisa på högre procentandel inom UVK ser därför
bedömargruppen som ett utvecklingsområde för lärosätet. Ett gott exempel på hur pedagogisk
kompetens utvecklas i utbildningen är det meriteringsprogram lärosätet har för att stärka
högskolepedagogisk kompetens. Att låta fler lärare ingå i detta program och att tydliggöra vilka
strategier det finns för den övergripande kompetensförsörjningen inom UVK på både kort och lång
sikt, ser bedömargruppen som utvecklingsområden. För inriktningen bild är bedömningsgrunden
personal är inte tillfredställande eftersom bedömargruppen kan konstatera en obalans mellan
lärarkompetenserna. Genom att betona den konstnärliga inriktningen i utbildningen får den
vetenskapliga ämnesdidaktiska och utbildningsvetenskapliga kompetensen mindre utrymme, vilket
bedömarna ser som en brist. Bedömargruppen rekommenderar utbildningen att stärka den
vetenskapliga ämnesdidaktiska kompetensen och att införliva detta i den långsiktiga planeringen av
kompetensförsörjningen.
Inom UVK finns en stark vetenskaplig miljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper. Den
professionsinriktade miljön stärks av forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och
lärarforskning där doktorander med tjänst inom skolverksamhet också forskar i ämnen som är av
relevans för utbildningen. Att synliggöra den forskning som bedrivs med relevans för utbildningen för
studenterna ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. En styrka i utbildningen är att det finns
en tydlig genomgående progression i kurserna. Detta är något lärosätet arbetat mycket med vilket
bedömargruppen ser som positivt. Även för inriktningen bild finns en tillfredställande utbildningsmiljö
med samband mellan utbildning och forskning. Utbildningen samverkar med andra institutioner, deltar
i konferenser och olika nationella och internationella nätverk samt samverkar med en forskarskola. Det
finns en svaghet när det gäller studenternas tillgång till egna verkstäder och att det kan bli svårigheter
med att samutnyttja lokaler tillsammans med andra utbildningar. Bedömargruppen rekommenderar
lärosätet att aktivt verka för egna funktionella verkstäder.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
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uppfylls. Undervisningen omfattar många olika tekniker som utifrån beskrivningarna borgar för en god
utbildning. Bedömargruppen rekommenderar institutionen att göra en översyn av balansen mellan den
konstnärliga och vetenskapliga inriktningen på utbildningen och att säkerställa närheten till
läraruppdraget, för att förvalta de goda förutsättningarna som kommit fram.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Studenterna får i två kurser i UVK möta vetenskapsteorier och metoder.
Kunskapen ska därefter fördjupas i ämnena och de självständiga arbetena. Bedömargruppen anser att
utvecklingsarbetet som pågår med att stärka studenternas kunskaper i kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoder är positivt. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet berörs i
kurser inom UVK och examineras också där. Relationen mellan det medieneutrala och mediespecifika
ingår som en viktig del av utbildningen, vilket bedömarna betraktar som en styrka. Det medger en
pågående progressiv diskussion mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket behandlas
på många sätt genom hela utbildningen. Ytterligare en styrka är att studenterna får arbeta fram egna
problemformuleringar för att sedan undersöka dem med relevanta metoder. Ett utvecklingsområde är
att ännu tydligare knyta samman UVK-kurserna till ämnena. Det kan ske genom att relevanta
vetenskapliga metoder behandlas i den ämnesförlagda utbildningen och därmed komplettera den
konstnärliga inriktningen.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls. Bedömargruppen anser att målet nås genom
studier i såväl UVK som inom VFU. Att progressionen är tydlig ser bedömargruppen som särskilt
positivt. Inriktningen bild bidrar till måluppfyllelse framför allt inom kurserna inför det självständiga
arbetet där studenterna ska utgå från frågeställningar som är knutna till ett ämnesdidaktiskt eller
utbildningsvetenskapligt forskningsfält. Studenterna tränas i reflektion och kritiskt granskande av den
egna lärprocessen genom metoderna dokumentation och blogg. Utbildningen arbetar också aktivt med
digitalisering och bilder, vilket har beröringspunkter med elevernas bildhantering, upphovsrätt och
bedömning och utvecklingsarbeten i skolan. Bedömargruppen rekommenderar dock lärosätet att se
över balansen mellan konstnärlig och utbildningsvetenskaplig forskning och förankring i skolans
verksamhet.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Måluppfyllelse sker
genom VFU-kurserna och kurser inom UVK. I UVK fokus i första hand på hur studenterna ska utveckla
kunskap om didaktik och ämnesdidaktik och inte på hur de ska utveckla förmågan att tillämpa den.
VFU har en tydlig struktur och progression och ytterst är ämnesinstitutionen ansvarig för dessa. Det
finns också exempel på hur ämnesdidaktiken behandlas och examineras i bildkurser genom
lektionsplaneringar. Trots svagheter när det gäller tydligt innehåll kring ämnesdidaktik och metodik
anser bedömarna att måluppfyllelsen säkras, men ett utvecklingsområde för lärosätet att aktivt arbeta
för att ämnesdidaktik och metodik ska vara en integrerad del av ämnesstudierna samt intensifiera
integreringen av det allmändidaktiska perspektivet.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inte. Målet är tänkt uppfyllas dels inom VFU-kurserna som alla är förlagda till ämnena,
dels inom UVK där målet behandlas i kurser inom specialpedagogik och bedömning och
betygsättning. Inom UVK finns examinationer som bidrar till att delar att måluppfyllelsen säkerställs.
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Men ett utvecklingsområde är att tydligare integrera moment där studenter i praktiken får lära sig att
planera undervisning för elever med olika behov, så som vuxna elever, elever med
inlärningssvårigheter eller de med särskild begåvning. Det finns även ett glapp mellan informationen
om innehållet i de välplanerade VFU-kurserna och hur de sedan praktiskt iscensätts. Bedömarna
ställer sig frågande till hur transformeringen av det konstnärliga kunskapsområdet sker, från
konstnärlig forskning till en ämnesdidaktisk kunskap för yrkespraktiken. Det är något som inte konkret
framkommer i underlagen. Ett utvecklingsområde är att säkerställa att VFU-handledaren har tillräckliga
förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, framför allt för att handleda studenten och ha tillräckligt
goda kunskaper i bedömning av studentens prestationer under VFU för att studenten ska få ett rättvist
omdöme, är ytterligare ett område som bedömargruppen anser behöver utvecklas i utbildningen.
Sammantaget anser därmed bedömargruppen att måluppfyllelsen brister när det gäller att utveckla
undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Målet behandlas I
kurser in om UVK och VFU och säkerställs genom examination. Det finns en tydlig progression och
särskilt positivt är den satsning lärosätet gjort inom området hållbar utveckling.
Ett jämställdhetsperspektiv finns väl integrerat i utbildningen och behandlas i kurser inom såväl UVK,
VFU som i bild. Ett jämställdhetsperspektiv ingår i de flesta VFU-kurserna och utbildningen ger
exempel på en integrering utifrån arbetet i några bildkurser. I en bildkurs studeras och reflekteras över
rättsliga perspektiv, bedömning och betygssättning samt värdering kopplade till ämnet i relation till
jämställdhet, något bedömargruppen ser som positivt. Inom UVK används perspektivet för analys i en
hemtentamen. Litteraturlistor granskas utifrån könsfördelning och lärosätet har god uppsikt över hur
könsfördelningen ser ut. En styrka i utbildningen är att lärosätet arbetar med att få studenterna
medvetna om hur elever kan behandlas olika beroende på kön, för att sedan kunna uppmärksamma
och motverka detta i sitt eget framtida yrkesliv. Det saknas dock moment som ger studenterna verktyg
för att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete i skolan. Bedömargruppen ser det som ett angeläget
utvecklingsområde för utbildningen men anser ändå att jämställdhetsperspektivet är tillfredställande.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande och det finns formaliserade
strukturer och tillvägagångssätt för att följa upp och utveckla utbildningens innehåll, utformning och
genomförande, liksom examination. Utifrån identifierade utvecklingsområden inom programrådets
fokusgrupper presenteras de för Samordningsnämnden för lärarutbildningen (SOL) för att i dialog med
institutionerna komma fram till konkreta åtgärdsplaner. Kursvärderingar görs, men ett
utvecklingsområde är att tydligare återkoppla vilka förändringar som görs till följd av dessa till
studenterna. Ett annat utvecklingsområde är att fortsätta arbeta för att fler besvarar de kursvärderingar
som görs då svarsfrekvensen är låg. Det pågår ett arbete för att ytterligare följa upp VFU i samverkan
med skolhuvudmännen där lärosätet arbetar aktivt för att stärka kopplingen mellan den
högskoleförlagda delen och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Bedömargruppen ser det
som positivt för att utveckla och stärka uppföljningen av utbildningen. Institutionen verkar för att
studenterna genomför utbildningen inom planerad studietid genom att programrådet tar initiativ till
åtgärder som förväntas underlätta för studenterna att genomföra sina studier.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
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Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och
genomförande och finns representerade i formella påverkans- och beslutsorgan. Institutionen arbetar
även aktivt med studentmedverkan. Studenterna bjuds in till olika råd och träffar och deras åsikter från
kursvärderingar tas omhand. Motivationsintervjuer ska testas under hösten 2019 för att stärka och
motivera studenterna, vilket bedömargruppen ser som ett gott exempel på hur lärosätet arbetar med
att på olika sätt öka studentinflytandet. Bedömargruppen uppmanar lärosätet att fortsätta utarbeta
fungerande forum för samtal, till exempel genom att utveckla de mer informella möjligheterna till
påverkan som att kontakta lärare efter undervisning. Men bedömargruppen ser som sagt positivt på
det lärosätet redan iscensatt för att få bättre kontakt med studenterna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är användbar och ger studenten verktyg för att möta förändringar i arbetslivet. Ett gott
exempel på detta är den planerade kursen om språk- och kunskapsutvecklande arbete som riktar sig
mot andraspråksinlärning. Lärosätet ger exempel på samverkan med olika företrädare för VFU vilket
bedömargruppen ser som goda exempel på samverkan med det omgivande samhället. Ett ytterligare
gott exempel är en kurs om hållbar utveckling, vilken utformats i samarbete mellan olika aktörer. För
inriktningen bild framgår att institutionen i samarbete med Skolverket utvecklat de nationella
bedömningsstöden i bild för grundskolans inriktning mot årskurs 4–6 och 7–9. Då deltog även lärare
ute i skolorna och alumner. Samarbetet med Angeredsgymnasiet har förutom VFU-placeringar
inneburit produktion av kartläggningsmaterial för nyanlända och förberedelseklasser. Samverkan
pågår både nationellt och internationellt med andra bildlärarutbildningar och forskningsnätverk.
Göteborgs universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4563

Ifrågasatt
kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet bild
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) finns en ändamålsenlig variation av lärare med hög
vetenskaplig, professionsrelaterad och pedagogisk kompetens. En stor andel av lärarna är
disputerade, fast anställda och har forskning i tjänsten. Lärarna inom UVK är många och undervisar
på relativt låga procentsatser. Att låta lärare undervisa på högre procentandel inom UVK ser därför
bedömargruppen som ett utvecklingsområde för lärosätet. Ett gott exempel på hur pedagogisk
kompetens utvecklas i utbildningen är det meriteringsprogram lärosätet har för att stärka
högskolepedagogisk kompetens. Att låta fler lärare ingå i detta program och att tydliggöra vilka
strategier det finns för den övergripande kompetensförsörjningen inom UVK på både kort och lång
sikt, ser bedömargruppen som utvecklingsområden. För inriktningen bild är bedömningsgrunden
personal inte tillfredställande eftersom bedömargruppen kan konstatera en obalans mellan
lärarkompetenserna. Genom att betona den konstnärliga inriktningen i utbildningen får den
vetenskapliga ämnesdidaktiska och utbildningsvetenskapliga kompetensen mindre utrymme, vilket
bedömarna ser som en brist. Bedömargruppen rekommenderar utbildningen att stärka den
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vetenskapliga ämnesdidaktiska kompetensen och att införliva detta i den långsiktiga planeringen av
kompetensförsörjningen.
Inom UVK finns en stark vetenskaplig miljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper. Den
professionsinriktade miljön stärks av forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och
lärarforskning där doktorander med tjänst inom skolverksamhet också forskar i ämnen som är av
relevans för utbildningen. Att synliggöra den forskning som bedrivs med relevans för utbildningen för
studenterna ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. En styrka i utbildningen är att det finns
en tydlig genomgående progression i kurserna. Detta är något lärosätet arbetat mycket med vilket
bedömargruppen ser som positivt. Även för inriktningen bild finns en tillfredställande utbildningsmiljö
med samband mellan utbildning och forskning. Utbildningen samverkar med andra institutioner, deltar
i konferenser och olika nationella och internationella nätverk samt samverkar med en forskarskola. Det
finns en svaghet när det gäller studenternas tillgång till egna verkstäder och att det kan bli svårigheter
med att samutnyttja lokaler tillsammans med andra utbildningar. Bedömargruppen rekommenderar
lärosätet att aktivt verka för egna funktionella verkstäder.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls inte. Undervisningen omfattar många olika tekniker som utifrån beskrivningarna borgar för en
god utbildning. Men bedömarna ser en diskrepans vid bedömningen av utbildningen och studenternas
självständiga arbeten. De självständiga arbetena utgör ett viktigt underlag för bedömningen av
studenternas fördjupade och väsentligt fördjupade kunskaper inom delar av ämnesstudiernas
huvudområde. Flera av de självständiga arbetena har bedömts ej uppfylla målet. Bedömargruppen
rekommenderar institutionen att göra en översyn av balansen mellan den konstnärliga och
vetenskapliga inriktningen på utbildningen och att säkerställa närheten till läraruppdraget, för att
förvalta de goda förutsättningarna som kommit fram.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Studenterna får i två kurser i UVK möta vetenskapsteorier och metoder.
Kunskapen ska därefter fördjupas i ämnena och de självständiga arbetena. Bedömargruppen anser att
utvecklingsarbetet som pågår med att stärka studenternas kunskaper i kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoder är positivt. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet berörs i
kurser inom UVK och examineras också där. Relationen mellan det medieneutrala och mediespecifika
ingår som en viktig del av utbildningen, vilket bedömarna betraktar som en styrka. Det medger en
pågående progressiv diskussion mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket behandlas
på många sätt genom hela utbildningen. Ytterligare en styrka i att studenterna får arbeta fram egna
problemformuleringar för att sedan undersöka dem med relevanta metoder. Ett utvecklingsområde är
att ännu tydligare knyta samman UVK-kurserna till ämnena. Det kan ske genom att relevanta
vetenskapliga metoder behandlas i den ämnesförlagda utbildningen och därmed komplettera den
konstnärliga inriktningen.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls. Bedömargruppen anser att målet nås genom
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studier i såväl UVK som inom VFU. Att progressionen är tydlig ser bedömargruppen som särskilt
positivt. Inriktningen bild bidrar till måluppfyllelse framför allt inom kurserna inför det självständiga
arbetet där studenterna ska utgå från frågeställningar som är knutna till ett ämnesdidaktiskt eller
utbildningsvetenskapligt forskningsfält. Studenterna tränas i reflektion och kritiskt granskande av den
egna lärprocessen genom metoderna dokumentation och blogg. Utbildningen arbetar också aktivt med
digitalisering och bilder, vilket har beröringspunkter med elevernas bildhantering, upphovsrätt och
bedömning och utvecklingsarbeten i skolan. Bedömargruppen rekommenderar dock lärosätet att se
över balansen mellan konstnärlig och utbildningsvetenskaplig forskning och förankring i skolans
verksamhet.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Måluppfyllelse sker
genom VFU-kurserna och kurser inom UVK. I UVK fokus i första hand på hur studenterna ska utveckla
kunskap om didaktik och ämnesdidaktik och inte på hur de ska utveckla förmågan att tillämpa den.
VFU har en tydlig struktur och progression och ytterst är ämnesinstitutionen ansvarig för dessa. Det
finns också exempel på hur ämnesdidaktiken behandlas och examineras i bildkurser genom
lektionsplaneringar. Trots svagheter när det gäller tydligt innehåll kring ämnesdidaktik och metodik
anser bedömarna att måluppfyllelsen säkras, men ett utvecklingsområde för lärosätet att aktivt arbeta
för att ämnesdidaktik och metodik ska vara en integrerad del av ämnesstudierna samt intensifiera
integreringen av det allmändidaktiska perspektivet.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inte. Målet är tänkt uppfyllas dels inom VFU-kurserna som alla är förlagda till ämnena,
dels inom UVK där målet behandlas i kurser inom specialpedagogik och bedömning och
betygsättning. Inom UVK finns examinationer som bidrar till att delar att måluppfyllelsen säkerställs.
Men ett utvecklingsområde är att tydligare integrera moment där studenter i praktiken får lära sig att
planera undervisning för elever med olika behov, så som vuxna elever, elever med
inlärningssvårigheter eller de med särskild begåvning. Det finns även ett glapp mellan informationen
om innehållet i de välplanerade VFU-kurserna och hur de sedan praktiskt iscensätts. Bedömarna
ställer sig frågande till hur transformeringen av det konstnärliga kunskapsområdet sker, från
konstnärlig forskning till en ämnesdidaktisk kunskap för yrkespraktiken. Det är något som inte konkret
framkommer i underlagen. Ett utvecklingsområde är att säkerställa att VFU-handledaren har tillräckliga
förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, framför allt för att handleda studenten och ha tillräckligt
goda kunskaper i bedömning av studentens prestationer under VFU för att studenten ska få ett rättvist
omdöme, är ytterligare ett område som bedömargruppen anser behöver utvecklas i utbildningen.
Sammantaget anser därmed bedömargruppen att måluppfyllelsen brister när det gäller att utveckla
undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Målet behandlas I
kurser in om UVK och VFU och säkerställs genom examination. Det finns en tydlig progression och
särskilt positivt är den satsning lärosätet gjort inom området hållbar utveckling.
Ett jämställdhetsperspektiv finns väl integrerat i utbildningen och behandlas i kurser inom såväl UVK,
VFU som i bild. Ett jämställdhetsperspektiv ingår i de flesta VFU-kurserna och utbildningen ger
exempel på en integrering utifrån arbetet i några bildkurser. I en bildkurs studeras och reflekteras över
rättsliga perspektiv, bedömning och betygssättning samt värdering kopplade till ämnet i relation till
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jämställdhet, något bedömargruppen ser som positivt. Inom UVK används perspektivet för analys i en
hemtentamen. Litteraturlistor granskas utifrån könsfördelning och lärosätet har god uppsikt över hur
könsfördelningen ser ut. En styrka i utbildningen är att lärosätet arbetar med att få studenterna
medvetna om hur elever kan behandlas olika beroende på kön, för att sedan kunna uppmärksamma
och motverka detta i sitt eget framtida yrkesliv. Det saknas dock moment som ger studenterna verktyg
för att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete i skolan. Bedömargruppen ser det som ett angeläget
utvecklingsområde för utbildningen men anser ändå att jämställdhetsperspektivet är tillfredställande.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande och det finns formaliserade
strukturer och tillvägagångssätt för att följa upp och utveckla utbildningens innehåll, utformning och
genomförande, liksom examination. Utifrån identifierade utvecklingsområden inom programrådets
fokusgrupper presenteras de för Samordningsnämnden för lärarutbildningen (SOL) för att i dialog med
institutionerna komma fram till konkreta åtgärdsplaner. Kursvärderingar görs, men ett
utvecklingsområde är att tydligare återkoppla vilka förändringar som görs till följd av dessa till
studenterna. Ett annat utvecklingsområde är att fortsätta arbeta för att fler besvarar de kursvärderingar
som görs då svarsfrekvensen är låg. Det pågår ett arbete för att ytterligare följa upp VFU i samverkan
med skolhuvudmännen där lärosätet arbetar aktivt för att stärka kopplingen mellan den
högskoleförlagda delen och den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Bedömargruppen ser det
som positivt för att utveckla och stärka uppföljningen av utbildningen. Institutionen verkar för att
studenterna genomför utbildningen inom planerad studietid genom att programrådet tar initiativ till
åtgärder som förväntas underlätta för studenterna att genomföra sina studier.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och
genomförande och finns representerade i formella påverkans- och beslutsorgan. Institutionen arbetar
även aktivt med studentmedverkan. Studenterna bjuds in till olika råd och träffar och deras åsikter från
kursvärderingar tas omhand. Motivationsintervjuer ska testas under hösten 2019 för att stärka och
motivera studenterna, vilket bedömargruppen ser som ett gott exempel på hur lärosätet arbetar med
att på olika sätt öka studentinflytandet. Bedömargruppen uppmanar lärosätet att fortsätta utarbeta
fungerande forum för samtal, till exempel genom att utveckla de mer informella möjligheterna till
påverkan som att kontakta lärare efter undervisning. Men bedömargruppen ser som sagt positivt på
det lärosätet redan iscensatt för att få bättre kontakt med studenterna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är användbar och ger studenten verktyg för att möta förändringar i arbetslivet. Ett gott
exempel på detta är den planerade kursen om språk- och kunskapsutvecklande arbete som riktar sig
mot andraspråksinlärning. Lärosätet ger exempel på samverkan med olika företrädare för VFU vilket
bedömargruppen ser som goda exempel på samverkan med det omgivande samhället. Ett ytterligare
gott exempel är en kurs om hållbar utveckling, vilken utformats i samarbete mellan olika aktörer. För
inriktningen bild framgår att institutionen i samarbete med Skolverket utvecklat de nationella
bedömningsstöden i bild för grundskolans inriktning mot årskurs 4–6 och 7–9. Då deltog även lärare
ute i skolorna och alumner. Samarbetet med Angeredsgymnasiet har förutom VFU-placeringar
inneburit produktion av kartläggningsmaterial för nyanlända och förberedelseklasser. Samverkan
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pågår både nationellt och internationellt med andra bildlärarutbildningar och forskningsnätverk.
Göteborgs universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4573

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet dans
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande
Det finns en ändamålsenlig variation av lärare med hög vetenskaplig, professionsrelaterad och
pedagogisk kompetens i den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). En stor andel av lärarna är
disputerade, fast anställda och har forskning i tjänsten. Lärarna inom UVK är många och undervisar
på relativt låga procentsatser. Att låta lärare undervisa på högre procentandel inom UVK ser därför
bedömargruppen som ett utvecklingsområde för lärosätet. Ett gott exempel på hur pedagogisk
kompetens utvecklas i utbildningen är det meriteringsprogram lärosätet har för att stärka
högskolepedagogisk kompetens. Att låta fler lärare ingå i detta program och att tydliggöra vilka
strategier det finns för den övergripande kompetensförsörjningen inom UVK på både kort och lång
sikt, ser bedömargruppen som utvecklingsområden. För inriktningen dans har utbildningen tillräckliga
förutsättningar i fråga om personal på kort och lång sikt, även om det på längre sikt behövs
förstärkning i fråga om vetenskaplig kompetens. Den konstnärliga kompetensen bedöms som hög,
liksom den professionsrelaterade. Den pedagogiska kompetensen stärks av att lärare som arbetar
inom UVK till övervägande del besitter den. Ett viktigt utvecklingsområde är att ytterligare utöka den
vetenskapliga kompetensen i utbildningen, i synnerhet inom danspedagogik. Att söka kompetens
utanför Norden ser bedömargruppen som en möjlig strategi.
Det finns en stark vetenskaplig miljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper i den
utbildningsvetenskapliga kärnan. Den professionsinriktade miljön stärks av forskarskolan Centrum för
utbildningsvetenskap och lärarforskning där doktorander med tjänst inom skolverksamhet också
forskar i ämnen som är av relevans för utbildningen. Att synliggöra den forskning som bedrivs med
relevans för utbildningen för studenterna ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. En styrka i
utbildningen är att det finns en tydlig genomgående progression i kurserna. Detta är något lärosätet
arbetat mycket med vilket bedömargruppen ser som positivt. Det finns en vetenskaplig, konstnärlig
och professionsinriktad miljö inom inriktningen dans. Samarbeten med andra lärosäten och ämnen är
många och en förutsättning för att höja kompetensen i utbildningen och för att få en god
utbildningsmiljö för studenterna. Studentantalet förväntas nu öka i utbildningen, vilket
bedömargruppen ser som positivt. Det bedrivs forskning med relevans för utbildningen och den
kommer studenterna till del. Bedömargruppen ser den mångfacetterade tvärkonstnärliga och
tvärvetenskapliga miljön som studenterna befinner sig i som en styrka i utbildningen, men att stärka
den vetenskapliga miljön för dansämnet är samtidigt ett viktigt utvecklingsområde. Att införa
doktorandtjänster inom danspedagogik och att rekrytera ytterligare disputerade ser bedömargruppen
som möjliga strategier för att stärka den vetenskapliga miljön.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
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tillfredsställande
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Utbildningen erbjuder bredd genom de tre genrer som studenterna arbetar med och djupet
nås genom att studenterna får undervisning i dansgestaltning i samtliga sex ämneskurser. De får även
kunskaper i danspedagogisk forskning. De har ännu inte skrivit några självständiga arbeten, och
därför kan inte några slutsatser dras om hur studenterna visar sina kunskaper där. En styrka är de
gemensamma forskningsförberedande kurserna som studenterna läser tillsammans med
ämneslärarstudenterna i musik och teater.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Studenterna får i två kurser i UVK möta vetenskapsteorier och metoder.
Kunskapen ska därefter fördjupas i ämnena och de självständiga arbetena. Relationen mellan
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet berörs i kurser inom UVK och examineras också där. Ett
utvecklingsområde är att ännu tydligare knyta samman UVK-kurserna till ämnena. Bedömningen blir
att UVK tydligt bidrar till detta mål men att UVK ensamt inte kan tillgodose hela målet då fördjupningen
ska ske i ämnena. De grundläggande kunskaperna i vetenskapsteori och forskningsmetoder får
studenterna inom UVK, medan de fördjupade kunskaperna ska utvecklas inom ämnet. Lärosätet
förlägger enligt självvärderingen en stor del av de fördjupade kunskaperna i det självständiga arbetet.
Därför rekommenderar bedömargruppen lärosätet att se över att både kvalitativa och kvantitativa
metoder behandlas och examineras på fördjupad nivå. Eftersom området är under utveckling i de
gemensamma forskningsförberedande kurserna anser bedömargruppen att utbildningen sannolikt
kommer att möjliggöra och säkerställa att studenterna vid examen kan visa fördjupad kunskap om
vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder när de planer och förändringar
som lärosäte arbetar med väl är genomförda. Några självständiga arbeten har ännu inte skrivits då
utbildningen är så pass nystartad och därför kan inte några slutsatser om hur studenterna visar sina
kunskaper där dras. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet utvecklas och
examineras inom UVK och VFU.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls. Bedömargruppen anser att målet nås genom
studier i såväl UVK som inom VFU. Att progressionen är tydlig ser bedömargruppen som särskilt
positivt. UVK bidrar till måluppfyllelse men fördjupningen sker i ämnena. I inriktningen dans sker en
fördjupning och examensmålet behandlas inom ämneskurser som bygger vidare på kurser inom UVK.
Det examineras muntligt och skriftligt och det finns enligt bedömargruppen en god variation i hur målet
kommer in i de olika kurserna. Några självständiga arbeten har ännu inte skrivits och därför kan inte
några slutsatser dras kring hur studenterna visar sina kunskaper där.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls och förmågan är främst
förlagd till VFU och ämnena. I UVK-kurserna är fokus i första hand på hur studenterna ska utveckla
kunskap om didaktik och ämnesdidaktik och inte på hur de ska utveckla förmågan att tillämpa den.
Målet uppfylls inom inriktningen dans där färdigheter och förmågor utvecklas inom VFU och inom
ämneskurser. En styrka är att det finns en god koppling mellan teori och praktik, eftersom de
högskoleförlagda kurserna lägger grunden för de förmågor som sedan utvecklas under VFU. Målet
säkerställs bland annat genom trepartssamtal och en skriftlig VFU-rapport. Eftersom inriktningen dans
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tydligt säkerställer måluppfyllelse anser bedömargruppen att utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Målet uppfylls dels inom VFU-kurserna som alla är förlagda till ämnena, dels inom
UVK där målet behandlas i kurser inom specialpedagogik och bedömning och betygsättning. Målet
säkerställs genom examination. Ett utvecklingsområde är att tydligare integrera moment där studenter
i praktiken får lära sig att planera undervisning för elever med olika behov, så som vuxna elever,
elever med inlärningssvårigheter eller de med särskild begåvning. Att även säkerställa att VFUhandledaren har tillräckliga förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, framför allt för att handleda
studenten och ha tillräckligt goda kunskaper i bedömning av studentens prestationer under VFU för att
studenten ska få ett rättvist omdöme, är ytterligare ett område som bedömargruppen anser behöver
utvecklas i utbildningen. Målet behandlas i progression inom VFU och ämneskurser. Ett gott exempel
på hur alla elevers lärande fokuseras i utbildningen är kursen Dansgestaltning och ämnesdidaktik för
gymnasielärare 2. Här håller ett danskompani bestående av dansare med olika funktionsvariationer
seminarier, där studenterna får reflektera kring vad olika elevgruppers behov kan bestå av. Målet
säkerställs genom trepartssamtal och en skriftlig VFU-rapport. Att ytterligare förtydliga examinationen
av målet i ämneskurserna ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde, liksom att införa moment
som berör psykisk ohälsa i danslärarutbildningen.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Målet behandlas I
kurser in om UVK och VFU och säkerställs genom examination. Det finns en tydlig progression och
särskilt positivt är den satsning lärosätet gjort inom området hållbar utveckling.
Ett jämställdhetsperspektiv finns väl integrerat i utbildningen och behandlas i kurser, kurslitteratur och
som perspektiv för analys i en hemtentamen. Litteraturlistor granskas utifrån könsfördelning och
lärosätet har god uppsikt över hur könsfördelningen ser ut. En styrka i utbildningen är att lärosätet
arbetar med att få studenterna medvetna om hur elever kan behandlas olika beroende på kön, för att
sedan kunna uppmärksamma och motverka detta i sitt eget framtida yrkesliv.
Ett gott exempel är att jämställdhetsperspektivet nu är ett kurskrav i studenternas VFU-rapporter och
att det finns kursmoment där jämställdhet ingår. Ett utvecklingsområde är att tydligare lyfta in
studenternas förmåga att beakta ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten i
utbildningen.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande och det finns formaliserade
strukturer och tillvägagångssätt för att följa upp och utveckla utbildningens innehåll, utformning och
genomförande, liksom examination. Kursvärderingar görs, men ett utvecklingsområde är att tydligare
återkoppla vilka förändringar som görs till följd av dessa till studenterna. Ett annat utvecklingsområde
är att fortsätta arbeta för att fler besvarar de kursvärderingar som görs då svarsfrekvensen är låg. Det
pågår ett arbete för att ytterligare följa upp VFU i samverkan med skolhuvudmännen, vilket
bedömargruppen ser som positivt för att utveckla och stärka uppföljningen av utbildningen. Lärosätet
verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid. Analyser av kvarvaro görs och
lärosätet har arbetat med att minska avhoppen, vilket bedömargruppen ser som positivt. Det finns
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även olika stödåtgärder för de studenter som behöver det.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande
Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och
genomförande och finns representerade i formella påverkans- och beslutsorgan. Studenterna bjuds
även in till olika råd och träffar och deras åsikter från kursvärderingar tas omhand.
Motivationsintervjuer ska testas under hösten 2019 för att stärka och motivera studenterna, vilket
bedömargruppen ser som ett gott exempel på hur lärosätet arbetar med att på olika sätt öka
studentinflytandet. Att utveckla de mer informella möjligheterna till påverkan, till exempel genom att
kontakta lärare efter undervisning, ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande
Utbildningen är användbar och ger studenten verktyg för att möta förändringar i arbetslivet. Ett gott
exempel på detta är den planerade kursen om språk- och kunskapsutvecklande arbete som riktar sig
mot andraspråksinlärning. Lärosätet ger exempel på samverkan med olika företrädare för VFU vilket
bedömargruppen ser som goda exempel på samverkan med det omgivande samhället. Ett ytterligare
gott exempel är en kurs om hållbar utveckling, vilken utformats i samarbete mellan olika aktörer.
En särskild styrka inom inriktningen dans är de många olika samarbeten och samverkansprojekt som
utbildningen är involverad i på lokal och nationell nivå.
Göteborgs universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4578

inriktning mot arbete i
grundskolans årskurs 7-9

Ifrågasatt
kvalitet

i undervisningsämnet
idrott och hälsa
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) finns en ändamålsenlig variation av lärare med hög
vetenskaplig, professionsrelaterad och pedagogisk kompetens. En stor andel av lärarna är
disputerade, fast anställda och har forskning i tjänsten. Att låta lärare undervisa på högre procentandel
inom UVK ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde för lärosätet. Ett gott exempel på hur
pedagogisk kompetens utvecklas i utbildningen är det meriteringsprogram lärosätet har för att stärka
högskolepedagogisk kompetens. Att låta fler lärare ingå i detta program och att tydliggöra vilka
strategier det finns för den övergripande kompetensförsörjningen inom UVK på både kort och lång
sikt, ser bedömargruppen som utvecklingsområden. Den sammanlagda vetenskapliga och
professionsrelaterade kompetensen hos personalen inom inriktningen idrott och hälsa stämmer väl
överens med utbildningens innehåll och mål, men att ett viktigt utvecklingsområde är förstärkning av
vetenskaplig ämnesdidaktisk kompetens.
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Det finns en stark vetenskaplig miljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper. Den
professionsinriktade miljön stärks av forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och
lärarforskning (CUL) där doktorander med tjänst inom skolverksamhet också forskar i ämnen som är
av relevans för utbildningen. Att synliggöra den forskning som bedrivs med relevans för utbildningen
för studenterna ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. En styrka i utbildningen är att det
finns en tydlig genomgående progression i kurserna. Även om det inte verkar finnas någon specifik
ämnesdidaktisk forskningsmiljö för inriktningen idrott och hälsa är en av doktoranderna vid CUL
inriktad mot idrott och hälsa.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls genom att lärosätet möjliggör att studenter genom utbildningen tillägnar sig både brett
kunnande och fördjupade kunskaper inom ämnesområdet. Ett problematiserande förhållningssätt
verkar genomsyra hela utbildningen, och bedömargruppen vill lyfta fram det som ett gott exempel.
Underlagen visar att det finns en väl genomarbetad länkning mellan examensmål,
examinationsuppgifter och bedömningskriterier.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. I den del av utbildningen som avser UVK uppfylls målet.
Studenterna får i två kurser i UVK möta vetenskapsteorier och metoder. Kunskapen ska därefter
fördjupas i ämnena och de självständiga arbetena. Relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet berörs i kurser inom UVK och examineras också där. Ett utvecklingsområde är att
ännu tydligare knyta samman UVK-kurserna till ämnena. Bedömningen blir att UVK tydligt bidrar till
detta mål men att fördjupningen ska ske i ämnena. Inom inriktningen idrott och hälsa är
förutsättningarna för att säkerställa måluppfyllelse av delar av examensmålet goda. Det finns en
progression genom utbildningen i vad studenterna förväntas kunna, vetenskapsteori och metodologi
integreras enligt underlagen i samtliga kurser, inklusive kurserna inom UVK. Trots att det finns en
specifik kurs inom området verkar däremot inte vetenskapsteori och metodologi vara något som är
tydligt beskrivet i kursplanerna. Underlagen redogör inte heller för några konkreta lärandemål eller
examinationer i vetenskapsteori och metodologi, förutom ett exempel som antyder att det finns ett
fokus inom utbildningen på begreppsanalys och etymologi. Lärosätet är medvetet om befintliga
svagheter när det gäller den här delen av examensmålet. En revidering av kursplanerna är planerad.
Underlagen visar att det inom ramen för ämnesstudierna finns återkommande innehåll som behandlar
kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Frågan är ändå om studenterna får möjlighet att
utveckla fördjupad kunskap om kvalitativa och kvantitativa metoder i ämneskurserna. Granskningen av
de självständiga arbetena visar på stora brister. Det är utifrån underlagen svårt att urskilja en tydlig
bild av måluppfyllelsen av kunskap om relationen mellan vetenskapliga grund och beprövad erfarenhet
i förhållande till betydelsen för yrkesutövningen. Att tydliggöra den här delen av examensmålet ser
bedömargruppen som ett angeläget utvecklingsområde. Sammantaget är bedömningen att målet inte
uppfylls.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat anses inte uppfyllt. Bedömargruppen anser att målet nås genom studier i
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såväl UVK som inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Att progressionen är tydlig ser
bedömargruppen som särskilt positivt. Bedömningen blir att UVK tydligt bidrar till detta mål men att
UVK ensamt inte kan tillgodose hela målet då fördjupningen ska ske i ämnena. Inom inriktningen idrott
och hälsa är förutsättningarna för att studenterna ska nå måluppfyllelse av delar av examensmålet
goda. De generella beskrivningarna från UVK, VFU och ämneskurserna visar att studenterna genom
hela utbildningen förbereds för det självständiga arbetet och får träna på att kritiskt och systematiskt
tillvarata och reflektera över främst forskningsresultat. De exemplifieringar som görs är väl beskrivna,
men det är tveksamt om de är exempel på säkerställande av måluppfyllelse av det här examensmålet.
Examinationsuppgifterna som tas upp kan lika gärna ha relevans för andra examensmål. Utifrån
underlagen är bedömargruppen fortfarande oklar över om utbildningen säkerställer att studenterna når
måluppfyllelse av förmågan att systematisera egna och andras erfarenheter och att på så sätt bidra till
kunskapsutveckling i ämne och ämnesområden. I självvärderingen exemplifieras säkerställande av
måluppfyllelse av förmågan att självständigt systematisera egna och andras erfarenheter samt
forskningsresultat med en examination som sker i form av en gruppuppgift. Alltså förhåller sig
bedömargruppen tveksam också när det gäller säkerställandet av måluppfyllelse av den del av
examensmålet som berör självständigheten. I granskningen av de självständiga arbetena bedömdes
hälften av arbetena visa på måluppfyllelse av det här examensmålet. Sammantaget är bedömningen
att målet inte uppfylls.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls, men förmågan är främst
förlagd till VFU och ämnena. I UVK-kurserna är fokus i första hand på hur studenterna ska utveckla
kunskap om didaktik och ämnesdidaktik och inte på hur de ska utveckla förmågan att tillämpa den.
Bedömningen blir därför att UVK inte ensamt tillgodoser detta mål då all VFU är förlagd till ämnena
och målet därför bedöms där. I inriktningen idrott och hälsa uppfylls målet genom att det finns
förutsättningar för att studenterna successivt ska utveckla förmågan att tillämpa sådan didaktik och
ämnesdidaktik som krävs för undervisningen. Studenterna får ordentligt stöd i att utveckla kunskap om
ämnesdidaktik samt till viss del kunskaper i metodik, och kunskaperna prövas i examinationer av
varierande komplexitet. De exempel på lärandemål och examinationsuppgifter som är medtagna i
självvärderingen har däremot främst fokus på planering, genomförande och organisering, och inte så
mycket på förmåga att tillämpa didaktik, ämnesdidaktik och metodik som krävs för undervisning. Det
övergripande intrycket är ändå att utbildningen möjliggör måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Målet uppfylls dels inom VFU-kurserna som alla är förlagda till ämnena, dels inom
UVK där målet behandlas i kurser inom specialpedagogik och bedömning och betygsättning. Målet
säkerställs genom examination. Ett utvecklingsområde är att tydligare integrera moment där studenter
i praktiken får lära sig att planera undervisning för elever med olika behov, så som vuxna elever,
elever med inlärningssvårigheter eller de med särskild begåvning. Att även säkerställa att VFUhandledaren har tillräckliga förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, framför allt för att handleda
studenten och ha tillräckligt goda kunskaper i bedömning av studentens prestationer under VFU för att
studenten ska få ett rättvist omdöme, är ytterligare ett område som behöver utvecklas. UVK bidrar
tydligt till att uppfylla detta mål men kan inte ensamt tillgodose hela målet då delar av måluppfyllelsen
sker i ämnena, i synnerhet inom VFU. I inriktningen idrott och hälsa är bedömargruppens intryck att
förutsättningarna för att nå måluppfyllelse av det här examensmålet kan bedömas som goda.
Underlagen visar hur lärosätet både möjliggör och säkerställer att studenterna genom utbildningen når
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måluppfyllelse. När det gäller studenternas förmåga att självständigt och tillsammans med andra
planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning synliggörs progressionen tydligt i
ramkursplanerna för VFU. Även i ämneskurserna verkar arbetsgången vara väl upplagd för
studenternas progression och måluppfyllelse. Det är otydligt hur utbildningen säkerställer delmålet att
på bästa sätt stimulera varje elevs utveckling. Bedömargruppen ser det som ett angeläget
utvecklingsområde att lärosätet förbättrar studenternas möjligheter att uppnå den delen av
examensmålet även inom ramen för ämneskurserna.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Målet behandlas I
kurser in om UVK och VFU och säkerställs genom examination. Det finns en tydlig progression och
särskilt positivt är den satsning lärosätet gjort inom området hållbar utveckling.
Ett jämställdhetsperspektiv finns väl integrerat i utbildningen och behandlas i kurser, kurslitteratur och
som perspektiv för analys i en hemtentamen. Litteraturlistor granskas utifrån könsfördelning och
lärosätet har god uppsikt över hur könsfördelningen ser ut. En styrka i utbildningen är att lärosätet
arbetar med att få studenterna medvetna om hur elever kan behandlas olika beroende på kön, för att
sedan kunna uppmärksamma och motverka detta i sitt eget framtida yrkesliv. I inriktningen idrott och
hälsa visar underlagen att ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i
utbildningens innehåll, utformning och genomförande. Det finns en handlingsplan framtagen som ger
riktlinjer för jämställdhetsarbetet, men handlingsplanen behöver omsättas i konkreta åtgärder liksom
att jämställdhetsperspektivet behöver förstärkas i kursernas innehåll och examinationer.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande och det finns formaliserade
strukturer och tillvägagångssätt för att följa upp och utveckla utbildningens innehåll, utformning och
genomförande, liksom examination. Kursvärderingar görs, men ett utvecklingsområde är att tydligare
återkoppla vilka förändringar som görs till följd av dessa till studenterna. Ett annat utvecklingsområde
är att fortsätta arbeta för att fler besvarar de kursvärderingar som görs då svarsfrekvensen är låg. Det
pågår ett arbete för att ytterligare följa upp VFU i samverkan med skolhuvudmännen, vilket
bedömargruppen ser som positivt för att utveckla och stärka uppföljningen av utbildningen. Lärosätet
verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid. Det finns även olika
stödåtgärder för de studenter som behöver det. Avseende inriktningen idrott och hälsa följs
utbildningen upp på ett systematiskt sätt. Organisationen med programråd, programdialoger och
kursrapporter samt införandet av de muntliga utvärderingarna ser bedömargruppen som en styrka i
kvalitetsarbetet. Det systematiska kvalitetsarbetet inom ämneskurserna är av mer informell karaktär.
Det är önskvärt med en mer formell uppföljning även på ämnesnivå. Programrådet har genomfört
åtgärder som verkar för att studenterna genomför sina studier inom planerad tid, att
avhoppsfrekvensen inom ämneslärarprogrammet har sjunkit över tid och att kvarvaron är relativt hög
ur nationell synvinkel.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande
Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och
genomförande och finns representerade i formella påverkans- och beslutsorgan. Studenterna bjuds
även in till olika råd och träffar och deras åsikter från kursvärderingar tas omhand.
Motivationsintervjuer ska testas under hösten 2019 för att stärka och motivera studenterna, vilket
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bedömargruppen ser som ett gott exempel på hur lärosätet arbetar med att på olika sätt öka
studentinflytandet. Att utveckla de mer informella möjligheterna till påverkan, till exempel genom att
kontakta lärare efter undervisning, ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande
Utbildningen är användbar och ger studenten verktyg för att möta förändringar i arbetslivet. Ett gott
exempel på detta är den planerade kursen om språk- och kunskapsutvecklande arbete som riktar sig
mot andraspråksinlärning. Lärosätet ger exempel på samverkan med olika företrädare för VFU vilket
bedömargruppen ser som goda exempel på samverkan med det omgivande samhället. Ett ytterligare
gott exempel är en kurs om hållbar utveckling, vilken utformats i samarbete mellan olika aktörer.
Avseende inriktningen i idrott och hälsa ser bedömargruppen Ämnesdagen som en styrka, liksom
användandet av adjungerade lärare. VFU-organisationen är välstrukturerad och genomtänkt och har
en klar progression i fyra steg för att successivt föra in studenterna i arbetsliv och yrkesverksamhet, i
nära samverkan med handledare ute på arbetsplatserna.
Göteborgs universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4574

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i

Ifrågasatt
kvalitet

undervisningsämnet idrott
och hälsa
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) finns en ändamålsenlig variation av lärare med hög
vetenskaplig, professionsrelaterad och pedagogisk kompetens. En stor andel av lärarna är
disputerade, fast anställda och har forskning i tjänsten. Att låta lärare undervisa på högre procentandel
inom UVK ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde för lärosätet. Ett gott exempel på hur
pedagogisk kompetens utvecklas i utbildningen är det meriteringsprogram lärosätet har för att stärka
högskolepedagogisk kompetens. Att låta fler lärare ingå i detta program och att tydliggöra vilka
strategier det finns för den övergripande kompetensförsörjningen inom UVK på både kort och lång
sikt, ser bedömargruppen som utvecklingsområden. Den sammanlagda vetenskapliga och
professionsrelaterade kompetensen hos personalen inom inriktningen idrott och hälsa stämmer väl
överens med utbildningens innehåll och mål, men viktiga utvecklingsområden är förstärkning av
vetenskaplig ämnesdidaktisk kompetens och att öka lektorernas deltagande i utbildningen.
Det finns en stark vetenskaplig miljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper. Den
professionsinriktade miljön stärks av forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och
lärarforskning (CUL) där doktorander med tjänst inom skolverksamhet också forskar i ämnen som är
av relevans för utbildningen. Att synliggöra den forskning som bedrivs med relevans för utbildningen
för studenterna ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. En styrka i utbildningen är att det
finns en tydlig genomgående progression i kurserna. Även om det inte verkar finnas någon specifik
ämnesdidaktisk forskningsmiljö för inriktningen idrott och hälsa är en av doktoranderna vid CUL
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inriktad mot idrott och hälsa.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls genom att lärosätet möjliggör att studenter genom utbildningen tillägnar sig både brett
kunnande och väsentligt fördjupade kunskaper inom ämnesområdet. Ett problematiserande
förhållningssätt verkar genomsyra hela utbildningen, och bedömargruppen vill lyfta fram det som ett
gott exempel. Underlagen visar att det finns en väl genomarbetad länkning mellan examensmål,
examinationsuppgifter och bedömningskriterier.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. I den del av utbildningen som avser UVK uppfylls målet.
Studenterna får i två kurser i UVK möta vetenskapsteorier och metoder. Kunskapen ska därefter
fördjupas i ämnena och de självständiga arbetena. Relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet berörs i kurser inom UVK och examineras också där. Ett utvecklingsområde är att
ännu tydligare knyta samman UVK-kurserna till ämnena. Bedömningen blir att UVK tydligt bidrar till
detta mål men att fördjupningen ska ske i ämnena. Inom inriktningen idrott och hälsa är
förutsättningarna för att säkerställa måluppfyllelse av delar av examensmålet goda. Det finns en
progression genom utbildningen i vad studenterna förväntas kunna, vetenskapsteori och metodologi
integreras enligt underlagen i samtliga kurser, inklusive kurserna inom UVK. Trots att det finns en
specifik kurs inom området verkar däremot inte vetenskapsteori och metodologi vara något som är
tydligt beskrivet i kursplanerna. Underlagen redogör inte heller för några konkreta lärandemål eller
examinationer i vetenskapsteori och metodologi, förutom ett exempel som antyder att det finns ett
fokus inom utbildningen på begreppsanalys. Lärosätet är medvetet om befintliga svagheter när det
gäller den här delen av examensmålet. En revidering av kursplanerna är planerad. Underlagen visar
att det inom ramen för ämnesstudierna finns återkommande innehåll som behandlar kvantitativa och
kvalitativa forskningsmetoder. Frågan är ändå om studenterna får möjlighet att utveckla fördjupad
kunskap om kvalitativa och kvantitativa metoder i ämneskurserna. Samtliga självständiga arbeten
brister vid granskningen. Det är utifrån underlagen svårt att urskilja en tydlig bild av måluppfyllelsen av
kunskap om relationen mellan vetenskapliga grund och beprövad erfarenhet i förhållande till
betydelsen för yrkesutövningen. Att tydliggöra den här delen av examensmålet ser bedömargruppen
som ett angeläget utvecklingsområde. Sammantaget är bedömningen att målet inte uppfylls.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat anses uppfyllt. Bedömargruppen anser att målet nås genom studier i
såväl UVK som inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Att progressionen är tydlig ser
bedömargruppen som särskilt positivt. Bedömningen blir att UVK tydligt bidrar till detta mål men att
UVK ensamt inte kan tillgodose hela målet då fördjupningen ska ske i ämnena. Inom inriktningen idrott
och hälsa är förutsättningarna för att studenterna ska nå måluppfyllelse av delar av examensmålet
goda. De generella beskrivningarna från UVK, VFU och ämneskurserna visar att studenterna genom
hela utbildningen förbereds för det självständiga arbetet och får träna på att kritiskt och systematiskt
tillvarata och reflektera över främst forskningsresultat. De exemplifieringar som görs är väl beskrivna,
men det är tveksamt om de är exempel på säkerställande av måluppfyllelse av det här examensmålet.
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Examinationsuppgifterna som tas upp kan lika gärna ha relevans för andra examensmål. Flera
konkreta exempel visar på hur utbildningen säkerställer att studenterna når måluppfyllelse vad gäller
förmågan att systematisera egna och andras erfarenheter och att på så sätt bidra till
kunskapsutveckling i ämne och ämnesområden. Bara ett fåtal självständiga arbeten visade på brister i
relation till detta mål.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls, men förmågan är främst
förlagd till VFU och ämnena. I UVK-kurserna är fokus i första hand på hur studenterna ska utveckla
kunskap om didaktik och ämnesdidaktik och inte på hur de ska utveckla förmågan att tillämpa den.
Bedömningen blir därför att UVK inte ensamt tillgodoser detta mål då all VFU är förlagd till ämnena
och målet därför bedöms där. I inriktningen idrott och hälsa uppfylls målet genom att det finns
förutsättningar för att studenterna successivt ska utveckla förmågan att tillämpa sådan didaktik och
ämnesdidaktik som krävs för undervisningen. Studenterna får ordentligt stöd i att utveckla kunskap om
ämnesdidaktik samt till viss del kunskaper i metodik, och kunskaperna prövas i examinationer av
varierande komplexitet. De exempel på lärandemål och examinationsuppgifter som är medtagna i
självvärderingen har däremot främst fokus på planering, genomförande och organisering, och inte så
mycket på förmåga att tillämpa didaktik, ämnesdidaktik och metodik som krävs för undervisning. Det
övergripande intrycket är ändå att utbildningen möjliggör måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Målet uppfylls dels inom VFU-kurserna som alla är förlagda till ämnena, dels inom
UVK där målet behandlas i kurser inom specialpedagogik och bedömning och betygsättning. Målet
säkerställs genom examination. Ett utvecklingsområde är att tydligare integrera moment där studenter
i praktiken får lära sig att planera undervisning för elever med olika behov, så som vuxna elever,
elever med inlärningssvårigheter eller de med särskild begåvning. Att även säkerställa att VFUhandledaren har tillräckliga förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, framför allt för att handleda
studenten och ha tillräckligt goda kunskaper i bedömning av studentens prestationer under VFU för att
studenten ska få ett rättvist omdöme, är ytterligare ett område som behöver utvecklas. UVK bidrar
tydligt till att uppfylla detta mål men kan inte ensamt tillgodose hela målet då delar av måluppfyllelsen
sker i ämnena, i synnerhet inom VFU. I inriktningen idrott och hälsa är bedömargruppens intryck att
förutsättningarna för att nå måluppfyllelse av det här examensmålet kan bedömas som goda.
Underlagen visar hur lärosätet både möjliggör och säkerställer att studenterna genom utbildningen når
måluppfyllelse. När det gäller studenternas förmåga att självständigt och tillsammans med andra
planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning synliggörs progressionen tydligt i
ramkursplanerna för VFU. Även i ämneskurserna verkar arbetsgången vara väl upplagd för
studenternas progression och måluppfyllelse. Det är otydligt hur utbildningen säkerställer delmålet att
på bästa sätt stimulera varje elevs utveckling. Bedömargruppen ser det som ett angeläget
utvecklingsområde att lärosätet förbättrar studenternas möjligheter att uppnå den delen av
examensmålet även inom ramen för ämneskurserna.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Målet behandlas I
kurser in om UVK och VFU och säkerställs genom examination. Det finns en tydlig progression och
särskilt positivt är den satsning lärosätet gjort inom området hållbar utveckling.
Ett jämställdhetsperspektiv finns väl integrerat i utbildningen och behandlas i kurser, kurslitteratur och
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som perspektiv för analys i en hemtentamen. Litteraturlistor granskas utifrån könsfördelning och
lärosätet har god uppsikt över hur könsfördelningen ser ut. En styrka i utbildningen är att lärosätet
arbetar med att få studenterna medvetna om hur elever kan behandlas olika beroende på kön, för att
sedan kunna uppmärksamma och motverka detta i sitt eget framtida yrkesliv. I inriktningen idrott och
hälsa visar underlagen att ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i
utbildningens innehåll, utformning och genomförande. Det finns en handlingsplan framtagen som ger
riktlinjer för jämställdhetsarbetet, men handlingsplanen behöver omsättas i konkreta åtgärder liksom
att jämställdhetsperspektivet behöver förstärkas i kursernas innehåll och examinationer.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande och det finns formaliserade
strukturer och tillvägagångssätt för att följa upp och utveckla utbildningens innehåll, utformning och
genomförande, liksom examination. Kursvärderingar görs, men ett utvecklingsområde är att tydligare
återkoppla vilka förändringar som görs till följd av dessa till studenterna. Ett annat utvecklingsområde
är att fortsätta arbeta för att fler besvarar de kursvärderingar som görs då svarsfrekvensen är låg. Det
pågår ett arbete för att ytterligare följa upp VFU i samverkan med skolhuvudmännen, vilket
bedömargruppen ser som positivt för att utveckla och stärka uppföljningen av utbildningen. Lärosätet
verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid. Det finns även olika
stödåtgärder för de studenter som behöver det. Avseende inriktningen idrott och hälsa följs
utbildningen upp på ett systematiskt sätt. Organisationen med programråd, programdialoger och
kursrapporter samt införandet av de muntliga utvärderingarna ser bedömargruppen som en styrka i
kvalitetsarbetet. Det systematiska kvalitetsarbetet inom ämneskurserna är av mer informell karaktär.
Det är önskvärt med en mer formell uppföljning även på ämnesnivå. Programrådet har genomfört
åtgärder som verkar för att studenterna genomför sina studier inom planerad tid, att
avhoppsfrekvensen inom ämneslärarprogrammet har sjunkit över tid och att kvarvaron är relativt hög
ur nationell synvinkel.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande
Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och
genomförande och finns representerade i formella påverkans- och beslutsorgan. Studenterna bjuds
även in till olika råd och träffar och deras åsikter från kursvärderingar tas omhand.
Motivationsintervjuer ska testas under hösten 2019 för att stärka och motivera studenterna, vilket
bedömargruppen ser som ett gott exempel på hur lärosätet arbetar med att på olika sätt öka
studentinflytandet. Att utveckla de mer informella möjligheterna till påverkan, till exempel genom att
kontakta lärare efter undervisning, ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande
Utbildningen är användbar och ger studenten verktyg för att möta förändringar i arbetslivet. Ett gott
exempel på detta är den planerade kursen om språk- och kunskapsutvecklande arbete som riktar sig
mot andraspråksinlärning. Lärosätet ger exempel på samverkan med olika företrädare för VFU vilket
bedömargruppen ser som goda exempel på samverkan med det omgivande samhället. Ett ytterligare
gott exempel är en kurs om hållbar utveckling, vilken utformats i samarbete mellan olika aktörer.
Avseende inriktningen i idrott och hälsa ser bedömargruppen Ämnesdagen som en styrka, liksom
användandet av adjungerade lärare. VFU-organisationen är välstrukturerad och genomtänkt och har
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en klar progression i fyra steg för att successivt föra in studenterna i arbetsliv och yrkesverksamhet, i
nära samverkan med handledare ute på arbetsplatserna.
Göteborgs universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4586

Ifrågasatt
kvalitet

grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Det finns en ändamålsenlig variation av lärare med hög vetenskaplig, professionsrelaterad och
pedagogisk kompetens inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). En stor andel av lärarna är
disputerade, fast anställda och har forskning i tjänsten. Lärarna inom UVK är många och undervisar
på relativt låga procentsatser. Och bedömargruppen anser att detta kan upplevas som splittrat och att
det vetenskapliga sammanhanget inte blir tillräckligt tydligt för studenterna. Att låta lärare undervisa på
högre procentandel inom UVK ser därför bedömargruppen som ett utvecklingsområde för lärosätet. Ett
gott exempel på hur pedagogisk kompetens utvecklas i utbildningen är det meriteringsprogram
lärosätet har för att stärka högskolepedagogisk kompetens. Att låta fler lärare ingå i detta program och
att tydliggöra vilka strategier det finns för den övergripande kompetensförsörjningen inom UVK på
både kort och lång sikt, ser bedömargruppen som utvecklingsområden. Personalen på programmet
inom inriktningen mot undervisningsämnet matematik är tillräcklig när det gäller vetenskaplig och
pedagogisk kompetens och antal, på både kort och lång sikt, i förhållande till antalet studenter. Den
pedagogiska kompetensen förstärks genom samarbetet med andra fakulteter eller genom att
adjungera verksamma lärare. Det går inte att utläsa av underlaget vilken sorts kompetens inom
pedagogik som de övriga undervisande lärarna i inriktningen har. Ett utvecklingsområde som
bedömargruppen identifierat är att lärosätet bör se över andelen undervisande personal inom
ämneslärarprogrammet med inriktning matematik med pedagogisk kompetens
Det finns en stark vetenskaplig miljö inom den utbildningsvetenskapliga kärnan med en rad
centrumbildningar och forskargrupper. Den professionsinriktade miljön stärks av forskarskolan
Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning där doktorander med tjänst inom skolverksamhet
också forskar i ämnen som är av relevans för utbildningen. Att synliggöra den forskning som bedrivs
med relevans för utbildningen för studenterna ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. En
styrka i utbildningen är att det finns en tydlig genomgående progression i kurserna. Detta är något
lärosätet arbetat mycket med vilket bedömargruppen ser som positivt. Den vetenskapliga miljön vid
lärosätet inom inriktningen matematik rymmer forskning inom matematik och matematikdidaktik som
är relevant för ämneslärarutbildningen. Studenterna får ta del av denna forskning, till exempel genom
att de undervisande lärarna forskar, men också genom samarbetet med Nationellt centrum för
matematikutbildning. Lärosätets aktiva professionsmiljö framskrider genom ett pedagogiskt
seminarium, lärosätets aktivitet i Mattebron och Matematiklyftet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
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tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls eftersom matematikinnehållet i utbildningen är rimligt anpassat för innehållet i grundskolans
årskurs 7–9, för både ämnesområden och fördjupning.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Studenterna får i två kurser i UVK möta vetenskapsteorier och
metoder. Kunskapen ska därefter fördjupas i ämnena och de självständiga arbetena. Relationen
mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet berörs i kurser inom UVK och examineras också
där. Ett utvecklingsområde är att ännu tydligare knyta samman UVK-kurserna till ämnena.
Bedömningen blir att UVK tydligt bidrar till detta mål men att UVK ensamt inte kan tillgodose hela
målet då fördjupningen ska ske i ämnena. Målet uppfylls inte inom inriktningen matematik. En stor
majoritet av de självständiga arbetena som skickats in uppfyller inte målet när det gäller metod och
vetenskaplighet, vilket bedömargruppen ser som ett tecken på denna brist. Det framgår inte heller i
underlagen hur lärosätet arbetar med att säkerställa att studenterna får fördjupad kunskap om
vetenskapsteori och forskningsmetoder. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till
måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom inriktningen matematik är så omfattande att
utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls inom UVK. Bedömargruppen anser att målet nås
genom studier i såväl UVK som inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Att progressionen
är tydlig ser bedömargruppen som särskilt positivt. Bedömningen blir att UVK tydligt bidrar till detta
mål men att UVK ensamt inte kan tillgodose hela målet då fördjupningen ska ske i ämnena. Målet
bedöms av bedömargruppen vara uppfyllt inom inriktningen matematik, eftersom studenterna
återkommande presenterar eget arbete och tar del av andras arbeten i relation till forskning och den
kommande yrkesutövningen. Trots svagheterna som finns inom den utbildningsvetenskapliga kärnan
anser bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom UVK, men förmågan
är främst förlagd till VFU och ämnena. I UVK-kurserna är fokus i första hand på hur studenterna ska
utveckla kunskap om didaktik och ämnesdidaktik och inte på hur de ska utveckla förmågan att tillämpa
den. Bedömningen blir därför att UVK inte ensamt tillgodoser detta mål då all VFU är förlagd till
ämnena och målet därför bedöms där. Målet anser bedömargruppen vara uppfyllt inom inriktningen
matematik utifrån till exempel övningar och examinationer i samband med lektionsplanering, VFU och
simulerade undervisningssituationer. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin
helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inom UVK. Målet uppfylls dels inom VFU-kurserna som alla är förlagda till ämnena,
dels inom UVK där målet behandlas i kurser inom specialpedagogik och bedömning och
betygsättning. Målet säkerställs genom examination. Ett utvecklingsområde är att tydligare integrera
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moment där studenter i praktiken får lära sig att planera undervisning för elever med olika behov, så
som vuxna elever, elever med inlärningssvårigheter eller de med särskild begåvning. Att även
säkerställa att VFU-handledaren har tillräckliga förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, framför
allt för att handleda studenten och ha tillräckligt goda kunskaper i bedömning av studentens
prestationer under VFU för att studenten ska få ett rättvist omdöme, är ytterligare ett område som
bedömargruppen anser behöver utvecklas i utbildningen. UVK bidrar tydligt till att uppfylla detta mål
men kan inte ensamt tillgodose hela målet då delar av måluppfyllelsen sker i ämnena, i synnerhet
inom VFU. Målet anser bedömargruppen vara uppfyllt inom inriktningen matematik, eftersom
planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisning genomsyrar utbildningen. I
underlaget beskrivs flera moment som handlar om att hantera olika elevers lärande. Bedömargruppen
anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Målet behandlas I
kurser in om UVK och VFU och säkerställs genom examination. Det finns en tydlig progression och
särskilt positivt är den satsning lärosätet gjort inom området hållbar utveckling. Bedömargruppen
anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Ett jämställdhetsperspektiv finns väl integrerat i utbildningen och behandlas i kurser, kurslitteratur och
som perspektiv för analys i en hemtentamen. Litteraturlistor granskas utifrån könsfördelning och
lärosätet har god uppsikt över hur könsfördelningen ser ut. En styrka i utbildningen är att lärosätet
arbetar med att få studenterna medvetna om hur elever kan behandlas olika beroende på kön, för att
sedan kunna uppmärksamma och motverka detta i sitt eget framtida yrkesliv.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande och det finns formaliserade
strukturer och tillvägagångssätt för att följa upp och utveckla utbildningens innehåll, utformning och
genomförande, liksom examination. Kursvärderingar görs, men ett utvecklingsområde är att tydligare
återkoppla vilka förändringar som görs till följd av dessa till studenterna. Ett annat utvecklingsområde
är att fortsätta arbeta för att fler besvarar de kursvärderingar som görs då svarsfrekvensen är låg. Det
pågår ett arbete för att ytterligare följa upp VFU i samverkan med skolhuvudmännen, vilket
bedömargruppen ser som positivt för att utveckla och stärka uppföljningen av utbildningen. Lärosätet
verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid. Analyser av kvarvaro görs och
lärosätet har arbetat med att minska avhoppen, vilket bedömargruppen ser som positivt. Det finns
även olika stödåtgärder för de studenter som behöver det. På lärosätet är man medvetna om
utmaningarna inom matematikämnet och utarbetar sätt för att fler ska ta sig igenom utbildningen, till
exempel genom fler omexaminationer. Lärosätet lyfter samtidigt att många studenter har svaga
kunskaper i matematik när de kommer till utbildningen, och man har sedan länge rekommenderat
”Sommarmatte” (distanskurs) innan studenterna börjar utbildningen
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande
Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och
genomförande och finns representerade i formella påverkans- och beslutsorgan. Studenterna bjuds
även in till olika råd och träffar och deras åsikter från kursvärderingar tas omhand.
Motivationsintervjuer ska testas under hösten 2019 för att stärka och motivera studenterna, vilket
bedömargruppen ser som ett gott exempel på hur lärosätet arbetar med att på olika sätt öka
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studentinflytandet. Att utveckla de mer informella möjligheterna till påverkan, till exempel genom att
kontakta lärare efter undervisning, ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är användbar och ger studenten verktyg för att möta förändringar i arbetslivet. Ett gott
exempel på detta är den planerade kursen om språk- och kunskapsutvecklande arbete som riktar sig
mot andraspråksinlärning. Lärosätet ger exempel på samverkan med olika företrädare för VFU vilket
bedömargruppen ser som goda exempel på samverkan med det omgivande samhället. Ett ytterligare
gott exempel är en kurs om hållbar utveckling, vilken utformats i samarbete mellan olika aktörer.
Göteborgs universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4581

Ifrågasatt
kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Det finns en ändamålsenlig variation av lärare med hög vetenskaplig, professionsrelaterad och
pedagogisk kompetens inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). En stor andel av lärarna är
disputerade, fast anställda och har forskning i tjänsten. Lärarna inom UVK är många och undervisar
på relativt låga procentsatser. Och bedömargruppen anser att detta kan upplevas som splittrat och att
det vetenskapliga sammanhanget inte blir tillräckligt tydligt för studenterna. Att låta lärare undervisa på
högre procentandel inom UVK ser därför bedömargruppen som ett utvecklingsområde för lärosätet. Ett
gott exempel på hur pedagogisk kompetens utvecklas i utbildningen är det meriteringsprogram
lärosätet har för att stärka högskolepedagogisk kompetens. Att låta fler lärare ingå i detta program och
att tydliggöra vilka strategier det finns för den övergripande kompetensförsörjningen inom UVK på
både kort och lång sikt, ser bedömargruppen som utvecklingsområden. Personalen på programmet
inom inriktningen mot undervisningsämnet matematik är tillräcklig när det gäller vetenskaplig och
pedagogisk kompetens och antal, på både kort och lång sikt, i förhållande till antalet studenter. Den
pedagogiska kompetensen förstärks genom samarbetet med andra fakulteter eller genom att
adjungera verksamma lärare. Det går inte att utläsa av underlaget vilken sorts kompetens inom
pedagogik som de övriga undervisande lärarna i inriktningen har. Ett utvecklingsområde som
bedömargruppen identifierat är att lärosätet bör se över andelen undervisande personal inom
ämneslärarprogrammet med inriktning matematik med pedagogisk kompetens.
Det finns en stark vetenskaplig miljö inom den utbildningsvetenskapliga kärnan med en rad
centrumbildningar och forskargrupper. Den professionsinriktade miljön stärks av forskarskolan
Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning där doktorander med tjänst inom skolverksamhet
också forskar i ämnen som är av relevans för utbildningen. Att synliggöra den forskning som bedrivs
med relevans för utbildningen för studenterna ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. En
styrka i utbildningen är att det finns en tydlig genomgående progression i kurserna. Detta är något
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lärosätet arbetat mycket med vilket bedömargruppen ser som positivt. Den vetenskapliga miljön vid
lärosätet inom inriktningen matematik rymmer forskning inom matematik och matematikdidaktik som
är relevant för ämneslärarutbildningen. Studenterna får ta del av denna forskning, till exempel genom
att de undervisande lärarna forskar, men också genom samarbetet med Nationellt centrum för
matematikutbildning. Lärosätets aktiva professionsmiljö framskrider genom ett pedagogiskt
seminarium, lärosätets aktivitet i Mattebron och Matematiklyftet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls då matematikinnehållet i utbildningen är rimligt anpassat för innehållet i gymnasieskolan, både
avseende ämnesområden och fördjupning. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin
helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Studenterna får i två kurser i UVK möta vetenskapsteorier och
metoder. Kunskapen ska därefter fördjupas i ämnena och de självständiga arbetena. Relationen
mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet berörs i kurser inom UVK och examineras också
där. Ett utvecklingsområde är att ännu tydligare knyta samman UVK-kurserna till ämnena.
Bedömningen blir att UVK tydligt bidrar till detta mål men att UVK ensamt inte kan tillgodose hela
målet då fördjupningen ska ske i ämnena. Målet uppfylls inte inom inriktningen matematik. En stor
majoritet av de självständiga arbetena som skickats in uppfyller inte målet när det gäller metod och
vetenskaplighet, vilket bedömargruppen ser som ett tecken på denna brist. Det framgår inte heller i
underlagen hur lärosätet arbetar med att säkerställa att studenterna får fördjupad kunskap om
vetenskapsteori och forskningsmetoder. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till
måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom inriktningen matematik är så omfattande att
utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls. Bedömargruppen anser att målet nås genom
studier i såväl UVK som inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Att progressionen är tydlig
ser bedömargruppen som särskilt positivt. Bedömningen blir att UVK tydligt bidrar till detta mål men att
UVK ensamt inte kan tillgodose hela målet då fördjupningen ska ske i ämnena. Målet bedöms av
bedömargruppen vara uppfyllt inom inriktningen matematik, eftersom studenterna återkommande
presenterar eget arbete och tar del av andras arbeten i relation till forskning och den kommande
yrkesutövningen. Trots svagheterna som finns inom den utbildningsvetenskapliga kärnan anser
bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Förmågan är främst
förlagd till VFU och ämnena. I UVK-kurserna är fokus i första hand på hur studenterna ska utveckla
kunskap om didaktik och ämnesdidaktik och inte på hur de ska utveckla förmågan att tillämpa den.
Bedömningen blir därför att UVK inte ensamt tillgodoser detta mål då all VFU är förlagd till ämnena
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och målet därför bedöms där. Målet anser bedömargruppen vara uppfyllt inom inriktningen matematik
utifrån till exempel övningar och examinationer i samband med lektionsplanering, VFU och simulerade
undervisningssituationer. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör
och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Målet uppfylls dels inom VFU-kurserna som alla är förlagda till ämnena, dels inom
UVK där målet behandlas i kurser inom specialpedagogik och bedömning och betygsättning. Målet
säkerställs genom examination. Ett utvecklingsområde är att tydligare integrera moment där studenter
i praktiken får lära sig att planera undervisning för elever med olika behov, så som vuxna elever,
elever med inlärningssvårigheter eller de med särskild begåvning. Att även säkerställa att VFUhandledaren har tillräckliga förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, framför allt för att handleda
studenten och ha tillräckligt goda kunskaper i bedömning av studentens prestationer under VFU för att
studenten ska få ett rättvist omdöme, är ytterligare ett område som bedömargruppen anser behöver
utvecklas i utbildningen. UVK bidrar tydligt till att uppfylla detta mål men kan inte ensamt tillgodose
hela målet då delar av måluppfyllelsen sker i ämnena, i synnerhet inom VFU. Målet anser
bedömargruppen vara uppfyllt inom inriktningen matematik, eftersom planering, genomförande,
utvärdering och utveckling av undervisning genomsyrar utbildningen. I underlaget beskrivs flera
moment som handlar om att hantera olika elevers lärande. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Målet behandlas I
kurser in om UVK och VFU och säkerställs genom examination. Det finns en tydlig progression och
särskilt positivt är den satsning lärosätet gjort inom området hållbar utveckling. Bedömargruppen
anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Ett jämställdhetsperspektiv finns väl integrerat i utbildningen och behandlas i kurser, kurslitteratur och
som perspektiv för analys i en hemtentamen. Litteraturlistor granskas utifrån könsfördelning och
lärosätet har god uppsikt över hur könsfördelningen ser ut. En styrka i utbildningen är att lärosätet
arbetar med att få studenterna medvetna om hur elever kan behandlas olika beroende på kön, för att
sedan kunna uppmärksamma och motverka detta i sitt eget framtida yrkesliv.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande och det finns formaliserade
strukturer och tillvägagångssätt för att följa upp och utveckla utbildningens innehåll, utformning och
genomförande, liksom examination. Kursvärderingar görs, men ett utvecklingsområde är att tydligare
återkoppla vilka förändringar som görs till följd av dessa till studenterna. Ett annat utvecklingsområde
är att fortsätta arbeta för att fler besvarar de kursvärderingar som görs då svarsfrekvensen är låg. Det
pågår ett arbete för att ytterligare följa upp VFU i samverkan med skolhuvudmännen, vilket
bedömargruppen ser som positivt för att utveckla och stärka uppföljningen av utbildningen. Lärosätet
verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid. Analyser av kvarvaro görs och
lärosätet har arbetat med att minska avhoppen, vilket bedömargruppen ser som positivt. Det finns
även olika stödåtgärder för de studenter som behöver det. På lärosätet är man medvetna om
utmaningarna inom matematikämnet och utarbetar sätt för att fler ska ta sig igenom utbildningen, till
exempel genom fler omexaminationer. Lärosätet lyfter samtidigt att många studenter har svaga
kunskaper i matematik när de kommer till utbildningen, och man har sedan länge rekommenderat

Ölk

BESLUT

47(360)

Datum

Reg.nr

2020-02-18

411-00374-18
411-00375-18
411-00376-18
411-00377-18

”Sommarmatte” (distanskurs) innan studenterna börjar utbildningen
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande
Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och
genomförande och finns representerade i formella påverkans- och beslutsorgan. Studenterna bjuds
även in till olika råd och träffar och deras åsikter från kursvärderingar tas omhand.
Motivationsintervjuer ska testas under hösten 2019 för att stärka och motivera studenterna, vilket
bedömargruppen ser som ett gott exempel på hur lärosätet arbetar med att på olika sätt öka
studentinflytandet. Att utveckla de mer informella möjligheterna till påverkan, till exempel genom att
kontakta lärare efter undervisning, ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är användbar och ger studenten verktyg för att möta förändringar i arbetslivet. Ett gott
exempel på detta är den planerade kursen om språk- och kunskapsutvecklande arbete som riktar sig
mot andraspråksinlärning. Lärosätet ger exempel på samverkan med olika företrädare för VFU vilket
bedömargruppen ser som goda exempel på samverkan med det omgivande samhället. Ett ytterligare
gott exempel är en kurs om hållbar utveckling, vilken utformats i samarbete mellan olika aktörer.
Lärosätet visar inom inriktningen matematik att utbildningen är användbar och utvecklingar studentens
beredskap för att möta förändringar i arbetslivet genom kursinnehåll såsom programmering, hållbar
utveckling och flerspråkighet. När det gäller relevant samverkan, utöver VFU, samarbetar man med
Världskulturmuseet, Globala skolan och Mattecoacher på nätet med Göteborgs stad. Lärosätet har
också flera samverkansaktiviteter med det omgivande samhället som bidrar till att förbereda
studenterna på arbetslivet.
Göteborgs universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4588

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
musik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Det finns en ändamålsenlig variation av lärare med hög vetenskaplig, professionsrelaterad och
pedagogisk kompetens inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). En stor andel av lärarna är
disputerade, fast anställda och har forskning i tjänsten. Lärarna inom UVK är många och undervisar
på relativt låga procentsatser. Att låta lärare undervisa på högre procentandel inom UVK ser därför
bedömargruppen som ett utvecklingsområde för lärosätet. Ett gott exempel på hur pedagogisk
kompetens utvecklas i utbildningen är det meriteringsprogram lärosätet har för att stärka
högskolepedagogisk kompetens. Att låta fler lärare ingå i detta program och att tydliggöra vilka
strategier det finns för den övergripande kompetensförsörjningen inom UVK på både kort och lång
sikt, ser bedömargruppen som utvecklingsområden. För inriktningen musik anser bedömargruppen att

Ölk

BESLUT

48(360)

Datum

Reg.nr

2020-02-18

411-00374-18
411-00375-18
411-00376-18
411-00377-18

det finns en adekvat vetenskaplig, konstnärlig, professionsrelaterad och pedagogisk
kompetensförsörjning. Den musikpedagogiska kompetensen är hög och många av lärarna har en
egen lärarutbildning. Flera av adjunkterna har även anställning i skolan, vilket är positivt för att
upprätthålla en aktuell och nära kontakt med yrkesområdet. Det pågår ett arbete för att ytterligare höja
den vetenskapliga och konstnärliga kompetensen och för att säkra den på längre sikt.
Bedömargruppen anser framför allt att den ämnesdidaktiska kompetensen bland instrumentallärare
behöver stärkas, eftersom den bedöms som svag i utbildningen. Att anställa fler disputerade i
ämnesdidaktik ser bedömargruppen som ett prioriterat område för lärosätet.
Det finns en stark vetenskaplig miljö inom den utbildningsvetenskapliga kärnan med en rad
centrumbildningar och forskargrupper. Den professionsinriktade miljön stärks av forskarskolan
Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning där doktorander med tjänst inom skolverksamhet
också forskar i ämnen som är av relevans för utbildningen. Att synliggöra den forskning som bedrivs
med relevans för utbildningen för studenterna ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. En
styrka i utbildningen är att det finns en tydlig genomgående progression i kurserna. Detta är något
lärosätet arbetat mycket med vilket bedömargruppen ser som positivt. Inom inriktningen musik anser
bedömargruppen att det finns en stark vetenskaplig, konstnärlig, professionsinriktad utbildningsmiljö.
En särskild styrka är den tvärvetenskapliga och tvärkonstnärliga miljö som musiklärarstudenterna
ingår i vid Högskolan för scen och musik. Det pågår många forskningsprojekt som har relevans för
utbildningen, och som även kommer studenterna till nytta. En styrka i utbildningen är att det finns en
egen forskarutbildning i musikpedagogik och att doktorander som är anställda vid forskarskolan
Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL) bidrar till den vetenskapliga och
yrkesinriktade miljön. Att anställa fler disputerade i ämnesdidaktik ser bedömargruppen som ett
prioriterat område för att lärosätet ska stärka kompetensen och säkra en god handledning för
studenterna framöver.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Utbildningen är utformad så att den möter de behov som finns i gymnasieskolan och erbjuder
studenterna både det djup och den bredd de behöver. En styrka är den forskningsstrimma som
innehåller forskningsförberedande moment. Målet säkerställs genom examination, och de
självständiga arbetena visar på hög måluppfyllelse. Att studenterna även framöver får god
handledning av disputerade lärare ser bedömargruppen som ett särskilt angeläget område att bevaka
för att lärosätet ska kunna upprätthålla en god kvalitet i utbildningen för studenterna.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Studenterna får i två kurser i UVK möta vetenskapsteorier och metoder.
Kunskapen ska därefter fördjupas i ämnena och de självständiga arbetena. Relationen mellan
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet berörs i kurser inom UVK och examineras också där. Ett
utvecklingsområde är att ännu tydligare knyta samman UVK-kurserna till ämnena. Bedömningen blir
att UVK tydligt bidrar till detta mål men att UVK ensamt inte kan tillgodose hela målet då fördjupningen
ska ske i ämnena. Det finns ett utvecklingsbehov av att säkerställa att både kvantitativa och kvalitativa
metoder behandlas inom inriktningen musik och examineras på fördjupad nivå i utbildningen.
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Bedömargruppen anser att utbildningen möjliggör och säkerställer målet. Skälet är att det pågår ett
utvecklingsarbete i utbildningen och att även de självständiga arbetena visar på mycket hög
måluppfyllelse i förhållande till examensmålet. Att studenterna även framöver får god handledning av
disputerade lärare ser bedömargruppen som ett särskilt angeläget område att bevaka för att lärosätet
ska kunna upprätthålla en god kvalitet i utbildningen för studenterna. Relationen mellan vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet behandlas på ett ändamålsenligt sätt inom UVK, VFU och i flera
ämneskurser.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls. Bedömargruppen anser att målet nås genom
studier i såväl UVK som inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Att progressionen är tydlig
ser bedömargruppen som särskilt positivt. Bedömningen blir att UVK tydligt bidrar till detta mål men att
UVK ensamt inte kan tillgodose hela målet då fördjupningen ska ske i ämnena. Målet behandlas i flera
kurser inom inriktningen musik och i det andra självständiga arbetet ska även studenterna genomföra
en självständig undersökning och därmed bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och
kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik. De självständiga arbetena
som bedömargruppen har granskat visar alla på hög måluppfyllelse och att målet även säkerställs där.
Att studenterna även framöver får god handledning av disputerade lärare ser bedömargruppen som ett
särskilt angeläget område att bevaka för att lärosätet ska kunna upprätthålla en god kvalitet i
utbildningen för studenterna.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls och förmågan är främst
förlagd till VFU och ämnena. I UVK-kurserna är fokus i första hand på hur studenterna ska utveckla
kunskap om didaktik och ämnesdidaktik och inte på hur de ska utveckla förmågan att tillämpa den.
Inom inriktningen musik uppfylls målet framför allt i de fyra VFU-kurserna som enligt bedömargruppen
ges i tydlig progression, men även i andra ämneskurser. Målet säkerställs bland annat genom
lektionsobservation, trepartssamtal och en inlämnad VFU-rapport. Praxisseminarier genomförs efter
varje VFU-kurs, där studenterna diskuterar och reflekterar över praktiken tillsammans, vilket
bedömargruppen ser som positivt. Ett utvecklingsområde är att få fler VFU-handledare att genomgå
handledarutbildning, eftersom det i nuläget är relativt få som har gjort det.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Målet uppfylls dels inom VFU-kurserna som alla är förlagda till ämnena, dels inom
UVK där målet behandlas i kurser inom specialpedagogik och bedömning och betygsättning. Målet
säkerställs genom examination. Att även säkerställa att VFU-handledaren har tillräckliga
förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, framför allt för att handleda studenten och ha tillräckligt
goda kunskaper i bedömning av studentens prestationer under VFU för att studenten ska få ett rättvist
omdöme, är ytterligare ett område som bedömargruppen anser behöver utvecklas i utbildningen. Inom
inriktningen musik uppfylls målet framför allt i de fyra VFU-kurserna som enligt bedömargruppen ges i
tydlig progression. Även i flera andra ämneskurser tillgodoses målet genom att studenterna både
självständigt och tillsammans med andra planerar undervisningen och undervisningsupplägget i
autentiska undervisningssammanhang. Ett specialpedagogiskt perspektiv på lärarens yrkesetik ges
inom UVK. Ett utvecklingsområde är att tydligare integrera moment där studenter i praktiken får lära
sig att planera undervisning för elever med olika behov, så som vuxna elever, elever med
inlärningssvårigheter eller de med särskild begåvning. Detta är därför ett utvecklingsområde i
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utbildningen. En styrka i utbildningen är enligt bedömargruppen att lärosätet arbetar med att förstärka
kopplingen mellan de ämnesdidaktiska delarna av utbildningen samt de teoretiska och
forskningsbaserade delarna.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Målet behandlas I
kurser inom UVK och VFU och säkerställs genom examination. Det finns en tydlig progression och
särskilt positivt är den satsning lärosätet gjort inom området hållbar utveckling. Bedömargruppen
anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Ett jämställdhetsperspektiv finns väl integrerat i utbildningen och behandlas i kurser, kurslitteratur och
som perspektiv för analys i en hemtentamen. Litteraturlistor granskas utifrån könsfördelning och
lärosätet har god uppsikt över hur könsfördelningen ser ut. En styrka i utbildningen är att lärosätet
arbetar med att få studenterna medvetna om hur elever kan behandlas olika beroende på kön, för att
sedan kunna uppmärksamma och motverka detta i sitt eget framtida yrkesliv. Inom inriktningen musik
har flera aktiviteter genomförts för att beakta och kommunicera ett jämställdhetsperspektiv. Ett
jämställdhetsperspektiv har till exempel införts som ett kurskrav i studenternas VFU-rapporter och det
finns även kursmoment där jämställdhet ingår. Ett utvecklingsområde är att tydligare lyfta in
studenternas förmåga att beakta ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten i
utbildningen.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande och det finns formaliserade
strukturer och tillvägagångssätt för att följa upp och utveckla utbildningens innehåll, utformning och
genomförande, liksom examination. Kursvärderingar görs, men ett utvecklingsområde är att tydligare
återkoppla vilka förändringar som görs till följd av dessa till studenterna. Ett annat utvecklingsområde
är att fortsätta arbeta för att fler besvarar de kursvärderingar som görs då svarsfrekvensen är låg. Det
pågår ett arbete för att ytterligare följa upp VFU i samverkan med skolhuvudmännen, vilket
bedömargruppen ser som positivt för att utveckla och stärka uppföljningen av utbildningen. Lärosätet
verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid. Analyser av kvarvaro görs och
lärosätet har arbetat med att minska avhoppen, vilket bedömargruppen ser som positivt. Det finns
även olika stödåtgärder för de studenter som behöver det. Musikämnets studenter har en hög
genomströmningsgrad och bedömargruppen anser att lärosätet har goda rutiner för att studenterna
ska kunna genomföra utbildningen inom planerad studietid. Att stärka stödet till studenterna när de
skriver självständiga arbeten ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde, eftersom
genomströmningen är något lägre där än i andra kurser.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande
Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och
genomförande och finns representerade i formella påverkans- och beslutsorgan. Studenterna bjuds
även in till olika råd och träffar och deras åsikter från kursvärderingar tas omhand.
Motivationsintervjuer ska testas under hösten 2019 för att stärka och motivera studenterna, vilket
bedömargruppen ser som ett gott exempel på hur lärosätet arbetar med att på olika sätt öka
studentinflytandet. Att utveckla de mer informella möjligheterna till påverkan, till exempel genom att
kontakta lärare efter undervisning, ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. Musikämnets
studenter har egna möten där de utvärderar utbildningen och formulerar förslag som de skickar till den
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ämnesansvariga. Det finns en konstruktiv och kontinuerlig dialog med studenterna om utbildningens
innehåll och genomförande som bedömargruppen ser som en styrka.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är användbar och ger studenten verktyg för att möta förändringar i arbetslivet. Ett gott
exempel på detta är den planerade kursen om språk- och kunskapsutvecklande arbete som riktar sig
mot andraspråksinlärning. Lärosätet ger exempel på samverkan med olika företrädare för VFU vilket
bedömargruppen ser som goda exempel på samverkan med det omgivande samhället. Ett ytterligare
gott exempel är en kurs om hållbar utveckling, vilken utformats i samarbete mellan olika aktörer.
Göteborgs universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4594

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Det finns en ändamålsenlig variation av lärare med hög vetenskaplig, professionsrelaterad och
pedagogisk kompetens. En stor andel av lärarna är disputerade, fast anställda och har forskning i
tjänsten. Lärarna inom UVK är många och undervisar på relativt låga procentsatser. Att låta lärare
undervisa på högre procentandel inom UVK ser därför bedömargruppen som ett utvecklingsområde
för lärosätet. Ett gott exempel på hur pedagogisk kompetens utvecklas i utbildningen är det
meriteringsprogram lärosätet har för att stärka högskolepedagogisk kompetens. Att låta fler lärare ingå
i detta program och att tydliggöra vilka strategier det finns för den övergripande
kompetensförsörjningen inom UVK på både kort och lång sikt, ser bedömargruppen som
utvecklingsområden. Lärosätet visar i relation till inriktningen samhällskunskap adekvat ämnesmässig
och vetenskaplig lärarkompetens, ämnesdidaktisk kompetens och professionskompetens.
Högskolepedagogisk utbildning ges, liksom VFU-handledarutbildning. Ett förändringsarbete har stärkt
samordningen av utbildningen som helhet och relevant kompetens finns i utbildningsmiljön.
Det finns en stark vetenskaplig miljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper. Den
professionsinriktade miljön stärks av forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och
lärarforskning där doktorander med tjänst inom skolverksamhet också forskar i ämnen som är av
relevans för utbildningen. Att synliggöra den forskning som bedrivs med relevans för utbildningen för
studenterna ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. En styrka i utbildningen är att det finns
en tydlig genomgående progression i kurserna. Detta är något lärosätet arbetat mycket med vilket
bedömargruppen ser som positivt. Forskningsmiljön är gedigen för inriktningen samhällskunskap, men
knyter i begränsad utsträckning an till skolämnet samhällskunskap och läraryrket. Strategier för att
stärka den ämnesdidaktiska forskningen och den professionsinriktade miljön finns.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
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tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. Lärosätet visar en till synes genomtänkt idé om innehåll och progression i studierna i
samhällskunskap. Politiska, sociala och samhällsekonomiska perspektiv ingår. Studierna ger både
överblick och fördjupade kunskaper inom vissa delar av ämnesområdet, inklusive insikter i aktuell
forskning. Tematisk inriktning på vissa kurser bedöms vara fördelaktigt. Utbildningen är delvis under
uppbyggnad. I det fortsatta arbetet bör avvägningar diskuteras, särskilt för- och nackdelar med att
förlägga två självständiga arbeten till samhällskunskap.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Studenterna får i två kurser i UVK möta vetenskapsteorier och metoder.
Kunskapen ska därefter fördjupas i ämnena och de självständiga arbetena. Relationen mellan
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet berörs i kurser inom UVK och examineras också där. Ett
utvecklingsområde är att ännu tydligare knyta samman UVK-kurserna till ämnena. Bedömningen blir
att UVK tydligt bidrar till detta mål men att UVK ensamt inte kan tillgodose hela målet då fördjupningen
ska ske i ämnena. Lärosätet visar att vetenskapsteoretiska frågor och metod, både kvalitativ och
kvantitativ, har en tydlig och återkommande plats i inriktningen samhällskunskap. Mest centrala för
utbildningen är två delkurser om vetenskapsteori och forskningsmetod inom ramen för studierna i
UVK, samt de självständiga arbetena i samhällskunskap, som ska knytas till ämnesdidaktik och
utbildningsvetenskap. Metodmoment inom ramen för ämnesstudierna i övrigt har en svagare
yrkesanknytning.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Bedömargruppen anser att målet nås genom studier i såväl UVK
som inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Att progressionen är tydlig ser
bedömargruppen som särskilt positivt. Bedömningen blir att UVK tydligt bidrar till detta mål men att
UVK ensamt inte kan tillgodose hela målet då fördjupningen ska ske i ämnena. Lärosätet visar i
relation till inriktningen en tydlig strategi för förmågan att systematisera, reflektera och kritiskt tillvarata
samhällsvetenskapliga forskningsresultat. Kopplingen till de ämnesdidaktiska och
utbildningsvetenskapliga forskningsfälten är svagare, men har stärkts. Med försiktighet visar de
granskade självständiga arbetena för gymnasieinriktningen att vissa svagheter fortfarande finns (inga
självständiga arbeten har ännu skrivits inom 7–9-inriktningen). VFU har förutsättningar att vara en
betydelsefull del av utbildningen när det gäller att reflektera över egna och andras erfarenheter. Att
VFU framstår som tämligen svagt kopplad till ämnesstudierna framstår som en delvis outnyttjad
potential.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls, men förmågan är främst
förlagd till VFU och ämnena. I UVK-kurserna är fokus i första hand på hur studenterna ska utveckla
kunskap om didaktik och ämnesdidaktik och inte på hur de ska utveckla förmågan att tillämpa den.
Bedömningen blir därför att UVK inte ensamt tillgodoser detta mål då all VFU är förlagd till ämnena
och målet därför bedöms där. Lärosätet har stärkt och arbetar vidare med att stärka den
ämnesdidaktiska delen av utbildningen inom inriktningen samhällskunskap. Praktiska övningar och
metodik med koppling till styrdokument dominerar. Anknytning till ämnesdidaktisk teori och forskning
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finns, men framstår som svagare.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Målet uppfylls dels inom VFU-kurserna som alla är förlagda till ämnena, dels inom UVK där
målet behandlas i kurser inom specialpedagogik och bedömning och betygsättning. Målet säkerställs
genom examination. Ett utvecklingsområde är att tydligare integrera moment där studenter i praktiken
får lära sig att planera undervisning för elever med olika behov, så som vuxna elever, elever med
inlärningssvårigheter eller de med särskild begåvning. Att även säkerställa att VFU-handledaren har
tillräckliga förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, framför allt för att handleda studenten och ha
tillräckligt goda kunskaper i bedömning av studentens prestationer under VFU för att studenten ska få
ett rättvist omdöme, är ytterligare ett område som bedömargruppen anser behöver utvecklas i
utbildningen. UVK bidrar tydligt till att uppfylla detta mål men kan inte ensamt tillgodose hela målet då
delar av måluppfyllelsen sker i ämnena, i synnerhet inom VFU. Lärosätet har en tydlig gemensam
tanke med progressionen i VFU-kurserna, som gynnar den generella förmågan att planera,
genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet. VFU-kurserna är
ämnesklassade, men ett visst glapp till ämnesstudierna inom inriktningen samhällskunskap och
studierna i ämnesdidaktik framträder ändå. Inriktningen är allmändidaktiskt präglad, vilket innebär en
begränsning i relation till specifika ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska perspektiv.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Målet behandlas I
kurser in om UVK och VFU och säkerställs genom examination. Det finns en tydlig progression och
särskilt positivt är den satsning lärosätet gjort inom området hållbar utveckling.
Ett jämställdhetsperspektiv finns väl integrerat i utbildningen och behandlas i kurser, kurslitteratur och
som perspektiv för analys i en hemtentamen. Litteraturlistor granskas utifrån könsfördelning och
lärosätet har god uppsikt över hur könsfördelningen ser ut. En styrka i utbildningen är att lärosätet
arbetar med att få studenterna medvetna om hur elever kan behandlas olika beroende på kön, för att
sedan kunna uppmärksamma och motverka detta i sitt eget framtida yrkesliv. Lärosätet visar god
medvetenhet för inriktningen samhällskunskap och en klar strategi i arbetet med jämställdhet, både i
form av ett genomtänkt ämnesinnehåll och god organisation. Kontinuerligt utvecklingsarbete pågår
också.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande och det finns formaliserade
strukturer och tillvägagångssätt för att följa upp och utveckla utbildningens innehåll, utformning och
genomförande, liksom examination. Kursvärderingar görs, men ett utvecklingsområde är att tydligare
återkoppla vilka förändringar som görs till följd av dessa till studenterna. Ett annat utvecklingsområde
är att fortsätta arbeta för att fler besvarar de kursvärderingar som görs då svarsfrekvensen är låg. Det
pågår ett arbete för att ytterligare följa upp VFU i samverkan med skolhuvudmännen, vilket
bedömargruppen ser som positivt för att utveckla och stärka uppföljningen av utbildningen. Lärosätet
verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid. Analyser av kvarvaro görs och
lärosätet har arbetat med att minska avhoppen, vilket bedömargruppen ser som positivt. Det finns
även olika stödåtgärder för de studenter som behöver det. Utvecklade procedurer finns för systematisk
uppföljning av inriktningen samhällskunskap, för förändringsarbete, samt återkoppling till studenterna.
Analys av genomströmning på olika kurser, översyner av behörighetskrav och
examinationsmöjligheter görs för att studenterna ska genomföra utbildningen inom planerad studietid.
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Andelen studenter som avbryter sin utbildning till ämneslärare är mindre än riksgenomsnittet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och
genomförande och finns representerade i formella påverkans- och beslutsorgan. Studenterna bjuds
även in till olika råd och träffar och deras åsikter från kursvärderingar tas omhand.
Motivationsintervjuer ska testas under hösten 2019 för att stärka och motivera studenterna, vilket
bedömargruppen ser som ett gott exempel på hur lärosätet arbetar med att på olika sätt öka
studentinflytandet. Att utveckla de mer informella möjligheterna till påverkan, till exempel genom att
kontakta lärare efter undervisning, ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. För inriktningen
samhällskunskap är lärarstudenterna representerade i relevanta beslutsorgan. Studenternas
synpunkter samlas också in och tillvaratas i kursutvecklingsarbetet. Studierektorsrollen är – både
formellt och informellt – särskilt viktig för lärarstudenterna i samhällskunskap, vars utbildning sker vid
flera olika institutioner. Utrymme finns för reflektion om avvägning mellan standardiserade centrala
processer och mer utbildningsnära arbetssätt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är användbar och ger studenten verktyg för att möta förändringar i arbetslivet. Ett gott
exempel på detta är den planerade kursen om språk- och kunskapsutvecklande arbete som riktar sig
mot andraspråksinlärning. Lärosätet ger exempel på samverkan med olika företrädare för VFU vilket
bedömargruppen ser som goda exempel på samverkan med det omgivande samhället. Ett ytterligare
gott exempel är en kurs om hållbar utveckling, vilken utformats i samarbete mellan olika aktörer.
Utbildningen förbereder studenterna för förändringar i arbetslivet, både generellt genom
samhällskunskapskursernas ämnesinnehåll och genom att betona vikten av att kunna hantera
förändringar och ta till sig ny kunskap också efter utbildningen. Etablerade samverkanskanaler, som
utbildningskonferenser, finns också. Ett utvecklingsarbete pågår för att stärka professionsmiljön.
Göteborgs universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4590

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) finns en ändamålsenlig variation av lärare med hög
vetenskaplig, professionsrelaterad och pedagogisk kompetens. En stor andel av lärarna är
disputerade, fast anställda och har forskning i tjänsten. Lärarna inom UVK är många och undervisar
på relativt låga procentsatser. Och bedömargruppen anser att detta kan upplevas som splittrat och att
det vetenskapliga sammanhanget inte blir tillräckligt tydligt för studenterna. Att låta lärare undervisa på
högre procentandel inom UVK ser därför bedömargruppen som ett utvecklingsområde för lärosätet. Ett
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gott exempel på hur pedagogisk kompetens utvecklas i utbildningen är det meriteringsprogram
lärosätet har för att stärka högskolepedagogisk kompetens. Att låta fler lärare ingå i detta program och
att tydliggöra vilka strategier det finns för den övergripande kompetensförsörjningen inom UVK på
både kort och lång sikt, ser bedömargruppen som utvecklingsområden. Det finns en stark vetenskaplig
miljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper. Den professionsinriktade miljön stärks av
forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning där doktorander med tjänst inom
skolverksamhet också forskar i ämnen som är av relevans för utbildningen. Att synliggöra den
forskning som bedrivs med relevans för utbildningen för studenterna ser bedömargruppen som ett
utvecklingsområde. En styrka i utbildningen är att det finns en tydlig genomgående progression i
kurserna. Detta är något lärosätet arbetat mycket med vilket bedömargruppen ser som positivt. Inom
inriktningen samhällskunskap är bedömningsgrunden personal tillfredsställande. Högskolepedagogisk
utbildning ges, liksom VFU-handledarutbildning. Ett förändringsarbete har stärkt samordningen av
utbildningen som helhet och relevant kompetens finns i utbildningsmiljön. Forskningsmiljön är gedigen,
men knyter i begränsad utsträckning an till skolämnet samhällskunskap och läraryrket. Strategier för
att stärka den ämnesdidaktiska forskningen och den professionsinriktade miljön finns.
För UVK-kurserna finns en stark vetenskaplig miljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper.
Den professionsinriktade miljön stärks av forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och
lärarforskning där doktorander med tjänst inom skolverksamhet också forskar i ämnen som är av
relevans för utbildningen. Att synliggöra den forskning som bedrivs med relevans för utbildningen för
studenterna ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. En styrka i utbildningen är att det finns
en tydlig genomgående progression i kurserna. Detta är något lärosätet arbetat mycket med vilket
bedömargruppen ser som positivt. För inriktningen samhällskunskap har ett förändringsarbete stärkt
samordningen av utbildningen som helhet och relevant kompetens finns i utbildningsmiljön.
Forskningsmiljön är gedigen, men knyter i begränsad utsträckning an till skolämnet samhällskunskap
och läraryrket. Strategier för att stärka den ämnesdidaktiska forskningen och den professionsinriktade
miljön finns.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. Lärosätet visar en genomtänkt idé om innehåll och progression i studierna i
samhällskunskap. Politiska, sociala och samhällsekonomiska perspektiv ingår. Studierna ger både
bredd och väsentligt djup inom vissa områden, inklusive insikter i aktuell forskning. Tematisk inriktning
på vissa kurser bedöms vara fördelaktigt.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Studenterna får i två kurser i UVK möta vetenskapsteorier och metoder.
Kunskapen ska därefter fördjupas i ämnena och de självständiga arbetena. Relationen mellan
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet berörs i kurser inom UVK och examineras också där. Ett
utvecklingsområde är att ännu tydligare knyta samman UVK-kurserna till ämnena. Bedömningen blir
att UVK tydligt bidrar till detta mål men att UVK ensamt inte kan tillgodose hela målet då fördjupningen
ska ske i ämnena. För inriktningen samhällskunskap visar lärosätet att vetenskapsteoretiska frågor
och metod, både kvalitativ och kvantitativ, har en tydlig och återkommande plats i utbildningen.
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Metodundervisning, både i form av moment på kurser och som en egen delkurs, sker inom
ämnesstudierna. professionsanknytningen är här inte framträdande, utan den kopplas främst till de
självständiga arbetena, som ska knyta an till ämnesdidaktik och utbildningsvetenskap.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Bedömargruppen anser att målet nås genom studier i såväl UVK
som inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Att progressionen är tydlig ser
bedömargruppen som särskilt positivt. Bedömningen blir att UVK tydligt bidrar till detta mål men att
UVK ensamt inte kan tillgodose hela målet då fördjupningen ska ske i ämnena. Lärosätet visar i
relation till ämnesstudierna i samhällskunskap en tydlig strategi för förmågan att systematisera,
reflektera och kritiskt tillvarata samhällsvetenskapliga forskningsresultat. Kopplingen till de
ämnesdidaktiska och utbildningsvetenskapliga forskningsfälten är svagare, men har stärkts. Med
försiktighet visar de granskade de självständiga arbetena dock att vissa svagheter fortfarande finns.
VFU har förutsättningar att vara en betydelsefull del av utbildningen när det gäller att reflektera över
egna och andras erfarenheter. Att VFU framstår som tämligen svagt kopplad till ämnesstudierna
framstår som en delvis outnyttjad potential.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls, men förmågan är främst
förlagd till VFU och ämnena. I UVK-kurserna är fokus i första hand på hur studenterna ska utveckla
kunskap om didaktik och ämnesdidaktik och inte på hur de ska utveckla förmågan att tillämpa den.
Bedömningen blir därför att UVK inte ensamt tillgodoser detta mål då all VFU är förlagd till ämnena
och målet därför bedöms där. För inriktningen uppfylls målet. Bedömargruppen rekommenderar
lärosätet att fortsätta arbetet med att integrera ämnesdidaktik i ämnesstudierna och överväga om det
finns skäl att inkludera (minst) en delkurs som i sin helhet fokuserar på ämnesdidaktik.
Bedömargruppen rekommenderar också att lärosätet gör en genomlysning för att säkerställa att
utbildningen i ämnesdidaktik kontinuerligt knyter an till teori och forskningslitteratur på området, samt
strävar efter att stärka relationen mellan ämnesstudier/ämnesdidaktiska studier och VFU.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Målet uppfylls dels inom VFU-kurserna som alla är förlagda till ämnena, dels inom UVK där
målet behandlas i kurser inom specialpedagogik och bedömning och betygsättning. Målet säkerställs
genom examination. Ett utvecklingsområde är att tydligare integrera moment där studenter i praktiken
får lära sig att planera undervisning för elever med olika behov, så som vuxna elever, elever med
inlärningssvårigheter eller de med särskild begåvning. Att även säkerställa att VFU-handledaren har
tillräckliga förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, framför allt för att handleda studenten och ha
tillräckligt goda kunskaper i bedömning av studentens prestationer under VFU för att studenten ska få
ett rättvist omdöme, är ytterligare ett område som bedömargruppen anser behöver utvecklas i
utbildningen. UVK bidrar tydligt till att uppfylla detta mål men kan inte ensamt tillgodose hela målet då
delar av måluppfyllelsen sker i ämnena, i synnerhet inom VFU. Inom inriktningen samhällskunskap har
lärosätet stärkt och arbetar vidare med att stärka den ämnesdidaktiska delen av utbildningen.
Praktiska övningar och metodik med koppling till styrdokument dominerar. Anknytning till
ämnesdidaktisk teori och forskning finns, men framstår som svagare.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Målet behandlas I
kurser in om UVK och VFU och säkerställs genom examination. Det finns en tydlig progression och
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särskilt positivt är den satsning lärosätet gjort inom området hållbar utveckling.
Ett jämställdhetsperspektiv finns väl integrerat i utbildningen och behandlas i kurser, kurslitteratur och
som perspektiv för analys i en hemtentamen. Litteraturlistor granskas utifrån könsfördelning och
lärosätet har god uppsikt över hur könsfördelningen ser ut. En styrka i utbildningen är att lärosätet
arbetar med att få studenterna medvetna om hur elever kan behandlas olika beroende på kön, för att
sedan kunna uppmärksamma och motverka detta i sitt eget framtida yrkesliv. För inriktningen
samhällskunskap visar lärosätet visar god medvetenhet och en klar strategi i arbetet med jämställdhet,
både i form av ett genomtänkt ämnesinnehåll och god organisation. Kontinuerligt utvecklingsarbete
pågår också.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande och det finns formaliserade
strukturer och tillvägagångssätt för att följa upp och utveckla utbildningens innehåll, utformning och
genomförande, liksom examination. Kursvärderingar görs, men ett utvecklingsområde är att tydligare
återkoppla vilka förändringar som görs till följd av dessa till studenterna. Ett annat utvecklingsområde
är att fortsätta arbeta för att fler besvarar de kursvärderingar som görs då svarsfrekvensen är låg. Det
pågår ett arbete för att ytterligare följa upp VFU i samverkan med skolhuvudmännen, vilket
bedömargruppen ser som positivt för att utveckla och stärka uppföljningen av utbildningen. Lärosätet
verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid. Analyser av kvarvaro görs och
lärosätet har arbetat med att minska avhoppen, vilket bedömargruppen ser som positivt. Det finns
även olika stödåtgärder för de studenter som behöver det. För inriktningen samhällskunskap finns
utvecklade procedurer för systematisk uppföljning av utbildningen, för förändringsarbete, samt
återkoppling till studenterna. Analys av genomströmning på olika kurser, översyner av behörighetskrav
och examinationsmöjligheter görs för att studenterna ska genomföra utbildningen inom planerad
studietid. Andelen studenter som avbryter sin utbildning till ämneslärare är mindre än riksgenomsnittet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och
genomförande och finns representerade i formella påverkans- och beslutsorgan. Studenterna bjuds
även in till olika råd och träffar och deras åsikter från kursvärderingar tas omhand.
Motivationsintervjuer ska testas under hösten 2019 för att stärka och motivera studenterna, vilket
bedömargruppen ser som ett gott exempel på hur lärosätet arbetar med att på olika sätt öka
studentinflytandet. Att utveckla de mer informella möjligheterna till påverkan, till exempel genom att
kontakta lärare efter undervisning, ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. För inriktningen
samhällskunskap är lärarstudenterna är representerade i relevanta beslutsorgan. Studenternas
synpunkter samlas också in och tillvaratas i kursutvecklingsarbetet. Studierektorsrollen är – både
formellt och informellt – särskilt viktig för lärarstudenterna i samhällskunskap, vars utbildning sker vid
flera olika institutioner. Utrymme finns för reflektion om avvägning mellan standardiserade centrala
processer och mer utbildningsnära arbetssätt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är användbar och ger studenten verktyg för att möta förändringar i arbetslivet. Ett gott
exempel på detta är den planerade kursen om språk- och kunskapsutvecklande arbete som riktar sig
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mot andraspråksinlärning. Lärosätet ger exempel på samverkan med olika företrädare för VFU vilket
bedömargruppen ser som goda exempel på samverkan med det omgivande samhället. Ett ytterligare
gott exempel är en kurs om hållbar utveckling, vilken utformats i samarbete mellan olika aktörer.
För inriktningen samhällskunskap förbereder utbildningen studenterna för förändringar i arbetslivet,
både generellt genom samhällskunskapskursernas ämnesinnehåll och genom att betona vikten av att
kunna hantera förändringar och ta till sig ny kunskap också efter utbildningen. Etablerade
samverkanskanaler, som utbildningskonferenser, finns också. Ett utvecklingsarbete pågår för att
stärka professionsmiljön.
Göteborgs universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4601

Ifrågasatt
kvalitet

grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Vid lärosätet är svensklärarutbildningen för grundskolans årskurs 7-9 en utbildning i förändring. Vid
tidpunkten för utvärderingen beskriver inte lärosätet den nya utbildningen i tillräckligt stor utsträckning
för att övertyga bedömargruppen om utbildningens kvalitet. Om utvecklingsarbetet vid lärosätet
fortsätter anser bedömargruppen dock att samtliga utvärderade mål kommer att uppfyllas under den
närmaste framtiden.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Det finns en ändamålsenlig variation av lärare med hög vetenskaplig, professionsrelaterad och
pedagogisk kompetens. Lärarnas vetenskapliga och professionsrelaterade kompetens bedöms som
hög. En stor andel av lärarna är disputerade, fast anställda och har forskning i tjänsten. Lärarna inom
utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) är många och undervisar på relativt låga procentsatser. Att låta
lärare undervisa på högre procentandel inom UVK ser därför bedömargruppen som ett
utvecklingsområde för lärosätet. Ett gott exempel på hur pedagogisk kompetens utvecklas i
utbildningen är det meriteringsprogram lärosätet har för att stärka högskolepedagogisk kompetens
men ett utvecklingsområde är att låta fler lärare ingå i detta program. Bedömargruppen ser inget som
tyder på att kompetens inte kommer att finnas på lång sikt, men menar att lärosätet behöver tydliggöra
vilka strategier det finns för den övergripande kompetensförsörjningen på utbildningen på både kort
och lång sikt. Gruppen rekommenderar därmed lärosätet att ta fram fleråriga
kompetensförsörjningsplaner som omfattar både kompetensutveckling och eventuella
rekryteringsbehov.
Det finns en stark vetenskaplig miljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper inom UVK. Den
professionsinriktade miljön stärks av forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och
lärarforskning där doktorander med tjänst inom skolverksamhet också forskar i ämnen som är av
relevans för utbildningen. Att synliggöra den forskning som bedrivs inom UVK med relevans för
utbildningen för studenterna ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. En styrka i inom UVK är
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att det finns en tydlig genomgående progression i kurserna. Detta är något som lärosätet arbetat
mycket med vilket bedömargruppen ser som positivt. För inriktningen svenska framstår
utbildningsmiljön som rik med flera olika forskarseminarier där praxisinriktningen är tydlig och det finns
ett nära samband mellan forskning och utbildning. Vidare finns en aktiv och levande ämnesdidaktisk
forskning och praxisnära forskningsprojekt. Det framgår att lärosätet arbetar målmedvetet med att på
olika sätt samordna lärare, kurser och involverade institutioner, exempelvis genom målmatriser,
programguider, ämnesguide och kursguider. Bedömargruppens samlade intryck är också att de båda
institutionerna som bemannar ämneskurserna i svenska har ett nära och välfungerande samarbete.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls inte. Lärosätet möjliggör för studenterna att nå delar av målet, det vill säga ämneskunskaper
för yrkesutövningen, eftersom man beskriver kurser, uppgifter och examinationer som
bedömargruppen anser ger både bredd och djup i ämnesstudierna. Lärosätet möjliggör dock inte att
studenterna får insikter i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Inte heller säkerställs målet.
Lärosätet har dock startat ett utvecklingsarbete för att se över kursernas innehåll och bedömargruppen
rekommenderar att arbetet även omfattar förberedelsen inför det självständiga arbetet. Om
utvecklingsarbetet vid lärosätet fortsätter anser bedömargruppen att målet sannolikt kommer att
uppnås under den närmaste framtiden.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom UVK men de fördjupade kunskaperna säkerställs inte i inriktningen
svenska. Studenterna får i två kurser i UVK möta vetenskapsteorier och metoder. Kunskapen ska
därefter fördjupas i ämnena och de självständiga arbetena. Relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet berörs i kurser inom UVK och examineras också där. Även för inriktningen
svenska får kunskaper om vetenskapliga metoder och vetenskapligt arbete och om relationen mellan
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kunskaperna i ämnesrelevant vetenskapsteori kan dock
inte sägas vara fördjupade. Inte heller säkerställs måluppfyllelsen. Ett utvecklingsområde är att ännu
tydligare knyta samman UVK-kurserna till ämnena. Lärosätet beskriver att man startat ett
utvecklingsarbete som medför ändringar i olika delkurser. Med de ändringarna anser bedömargruppen
att lärosätet sannolikt kommer möjliggöra djup, men det är fortfarande osäkert hur man tänker
säkerställa detta. Bedömargruppen rekommenderar att utvecklingsarbetet fortlöper, och ser att det
finns flera delar i inriktningen mot gymnasieskolan som även inriktningen för grundskolans årskurs 7–9
skulle behöva få del av.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls. Bedömargruppen anser att målet nås genom
studier i såväl UVK som VFU och i dessa delar av utbildningen är progressionen tydlig vilket
bedömargruppen ser som särskilt positivt. Även ämneskurserna vid lärosätet ger studenterna flera
möjligheter att utveckla förmågan att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera.
Bedömargruppen anser dock, med tvekan, att utbildningen säkerställer att studenterna uppnår
examensmålet. Målet säkerställs genom examination under utbildningens gång, men eftersom de
självständiga arbetena som bedömargruppen tagit del av är svaga rekommenderas lärosätet att stärka

Ölk

BESLUT

60(360)

Datum

Reg.nr

2020-02-18

411-00374-18
411-00375-18
411-00376-18
411-00377-18

arbetet med progressionen i de ämne- och ämnesdidaktiska kurserna så att måluppfyllelse säkerställs
även i de självständiga arbetena.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls, men förmågan är främst
förlagd till VFU och ämnena. I UVK-kurserna är fokus i första hand på hur studenterna ska utveckla
kunskap om didaktik och ämnesdidaktik och inte på hur de ska utveckla förmågan att tillämpa den.
Lärosätet visar att det finns en progression genom utbildningen när det gäller både språkdidaktik och
litteraturdidaktik, och bedömargruppen vill lyfta fram detta som ett gott exempel. Det finns även flera
exempel på hur lärosätet säkerställer målet genom olika examinationer, både under högskoleförlagd
utbildning och under VFU.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Målet uppfylls dels inom VFU-kurserna som alla är förlagda till ämnena, dels inom
UVK där målet behandlas i kurser inom specialpedagogik och bedömning och betygsättning där
examinationer sker. Ett utvecklingsområde är att tydligare integrera moment där studenter i praktiken
får lära sig att planera undervisning för elever med olika behov, så som vuxna elever, elever med
inlärningssvårigheter eller de med särskild begåvning. Att även säkerställa att VFU-handledaren har
tillräckliga förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, framför allt för att handleda studenten och ha
tillräckligt goda kunskaper i bedömning av studentens prestationer under VFU för att studenten ska få
ett rättvist omdöme, är ytterligare ett område som bedömargruppen anser behöver utvecklas i
utbildningen. Ämneskursernas utformning och upplägg ger studenterna möjlighet att utveckla
förmågan att planera och utveckla svenskundervisning samt anpassa svenskundervisningen till olika
elevers behov. Progressionen under utbildningen är tydlig när det gäller både språkdidaktik och
litteraturdidaktik. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och med
viss tvekan säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Målet behandlas I
kurser in om UVK och VFU och säkerställs genom examination. Det finns en tydlig progression och
särskilt positivt är den satsning lärosätet gjort inom området hållbar utveckling.
Lärosätet beaktar jämställdhetsperspektivet genom att det har hög prioritet i frågor som rör
bemanning, kursupplägg och kurslitteratur. Man har även ett omfattande och systematiskt
jämställdhetsarbete på olika nivåer och följer upp perspektivet. Ett jämställdhetsperspektiv finns väl
integrerat i UVK och behandlas i kurser, kurslitteratur och som perspektiv för analys i en
hemtentamen. En styrka i UVK är att lärosätet arbetar med att få studenterna medvetna om hur elever
kan behandlas olika beroende på kön, för att sedan kunna uppmärksamma och motverka detta i sitt
eget framtida yrkesliv. För inriktningen svenska är det dock inte lika tydligt för bedömargruppen hur
jämställdhet beaktas, kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll och ett utvecklingsområde
för lärosätet är att koppla samman läraktiviteter, lärandemål och examination när det gäller
jämställdhet.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande för svensklärarutbildningen och
det finns formaliserade strukturer och tillvägagångssätt för att följa upp och utveckla utbildningens
innehåll, utformning och genomförande, liksom examination. Kursvärderingar görs, men ett
utvecklingsområde är att tydligare återkoppla vilka förändringar som görs till följd av dessa till
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studenterna. Ett annat utvecklingsområde är att fortsätta arbeta för att fler besvarar de kursvärderingar
som görs då svarsfrekvensen är låg. Det pågår ett arbete för att ytterligare följa upp VFU i samverkan
med skolhuvudmännen, vilket bedömargruppen ser som positivt för att utveckla och stärka
uppföljningen av utbildningen. Lärosätet verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad
studietid. Man analyserar även avhopp och vidtar åtgärder för att stödja studenterna i att genomföra
utbildningen inom planerad studietid.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenterna bedöms ha goda möjligheter att påverka sin utbildning och det finns också flera exempel
på hur kurser inom svenskämnet har förändrats till följd av studenternas synpunkter.
Studenterna finns representerade i formella påverkans- och beslutsorgan och bjuds även in till olika
råd och träffar och deras åsikter från kursvärderingar tas omhand. Motivationsintervjuer ska testas
under hösten 2019 för att stärka och motivera studenterna, vilket bedömargruppen ser som ett gott
exempel på hur lärosätet arbetar med att på olika sätt öka studentinflytandet. Att utveckla de mer
informella möjligheterna till påverkan, till exempel genom att kontakta lärare efter undervisning, ser
bedömargruppen som ett utvecklingsområde.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studenternas beredskap för att arbeta i en skola och i ett samhälle i förändring. Exempelvis förbereder
den studenterna för arbetet i ett flerspråkigt samhälle och klassrum. Dock är intrycket att utbildningen
bättre kan förbereda studenterna inför en digitaliserad undervisning och skola, vilket lärosätet arbetar
med. Lärosätet ger exempel på samverkan med olika företrädare för VFU vilket bedömargruppen ser
som goda exempel på samverkan med det omgivande samhället. Ett ytterligare gott exempel är en
kurs om hållbar utveckling, vilken utformats i samarbete mellan olika aktörer.
Göteborgs universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4596

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Det finns en ändamålsenlig variation av lärare med hög vetenskaplig, professionsrelaterad och
pedagogisk kompetens. Lärarnas vetenskapliga och professionsrelaterade kompetens bedöms som
hög. En stor andel av lärarna är disputerade, fast anställda och har forskning i tjänsten. Lärarna inom
utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) är många och undervisar på relativt låga procentsatser. Att låta
lärare undervisa på högre procentandel inom UVK ser därför bedömargruppen som ett
utvecklingsområde för lärosätet. Ett gott exempel på hur pedagogisk kompetens utvecklas i
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utbildningen är det meriteringsprogram lärosätet har för att stärka högskolepedagogisk kompetens
men ett utvecklingsområde är att låta fler lärare ingå i detta program. Bedömargruppen ser inget som
tyder på att kompetens inte kommer att finnas på lång sikt, men menar att lärosätet behöver tydliggöra
vilka strategier det finns för den övergripande kompetensförsörjningen på utbildningen på både kort
och lång sikt. Gruppen rekommenderar därmed lärosätet att ta fram fleråriga
kompetensförsörjningsplaner som omfattar både kompetensutveckling och eventuella
rekryteringsbehov.
Inom UVK finns en stark vetenskaplig miljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper. Den
professionsinriktade miljön stärks av forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och
lärarforskning där doktorander med tjänst inom skolverksamhet också forskar i ämnen som är av
relevans för utbildningen. Att synliggöra den forskning som bedrivs inom UVK med relevans för
utbildningen för studenterna ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. En styrka i utbildningen
är att det finns en tydlig genomgående progression i kurserna. Detta är något som lärosätet arbetat
mycket med vilket bedömargruppen ser som positivt. För inriktningen svenska framstår
utbildningsmiljön som rik med flera olika forskarseminarier där praxisinriktningen är tydlig och det finns
ett nära samband mellan forskning och utbildning. Vidare finns en aktiv och levande ämnesdidaktisk
forskning och praxisnära forskningsprojekt. Det framgår att lärosätet arbetar målmedvetet med att på
olika sätt samordna lärare, kurser och involverade institutioner, exempelvis genom målmatriser,
programguider, ämnesguide och kursguider. Bedömargruppens samlade intryck är också att de båda
institutionerna som bemannar ämneskurserna i svenska har ett nära och välfungerande samarbete.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. De kurser, uppgifter och examinationer som beskrivs ger en bild av både bredd och djup i
ämnesstudierna och stora möjligheter att få fördjupade insikter i aktuell forskning. Detta säkerställs
också genom de självständiga arbetena.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Studenterna får i två kurser i UVK möta vetenskapsteorier och metoder.
Kunskapen ska därefter fördjupas i ämnena och de självständiga arbetena. Relationen mellan
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet berörs i kurser inom UVK och examineras också där. Ett
utvecklingsområde är att ännu tydligare knyta samman UVK-kurserna till ämnena. För inriktningen
svenska anser bedömargruppen att utbildningen har en genomtänkt utformning och progression där
studenterna får fördjupade kunskaper om ämnesspecifika vetenskapsteoretiska och metodologiska
traditioner samt färdighet och förmåga att tillämpa dessa. Relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet diskuteras och problematiseras genom hela utbildningen.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls. Bedömargruppen anser att målet nås genom
studier i såväl UVK som inom VFU. Att progressionen är tydlig ser bedömargruppen som särskilt
positivt. Även ämneskurserna vid lärosätet ger studenterna flera möjligheter att utveckla förmågan att
kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera. Progressionen blir tydlig för
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bedömargruppen eftersom det ges exempel på lärandeaktiviteter, lärandemål och flera olika slags
examinationer. Det är också tydligt att målet säkerställs i de självständiga arbetena.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls, men förmågan är främst
förlagd till VFU och ämnena. I UVK-kurserna är fokus i första hand på hur studenterna ska utveckla
kunskap om didaktik och ämnesdidaktik och inte på hur de ska utveckla förmågan att tillämpa den.
Lärosätet visar att det finns en progression genom utbildningen när det gäller både språkdidaktik och
litteraturdidaktik, och bedömargruppen vill lyfta fram detta som ett gott exempel. Det finns även flera
exempel på hur lärosätet säkerställer målet genom olika examinationer, både under högskoleförlagd
utbildning och under VFU.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Målet uppfylls dels inom VFU-kurserna som alla är förlagda till ämnena, dels inom
UVK där målet behandlas i kurser inom specialpedagogik och bedömning och betygsättning där
examinationer sker. Ett utvecklingsområde är att tydligare integrera moment där studenter i praktiken
får lära sig att planera undervisning för elever med olika behov, så som vuxna elever, elever med
inlärningssvårigheter eller de med särskild begåvning. Att även säkerställa att VFU-handledaren har
tillräckliga förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, framför allt för att handleda studenten och ha
tillräckligt goda kunskaper i bedömning av studentens prestationer under VFU för att studenten ska få
ett rättvist omdöme, är ytterligare ett område som bedömargruppen anser behöver utvecklas i
utbildningen. Ämneskursernas utformning och upplägg ger studenterna möjlighet att utveckla
förmågan att planera och utveckla svenskundervisning samt anpassa svenskundervisningen till olika
elevers behov. Progressionen under utbildningen är tydlig när det gäller både språkdidaktik och
litteraturdidaktik. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och med
viss tvekan säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Målet behandlas I
kurser in om UVK och VFU och säkerställs genom examination. Det finns en tydlig progression och
särskilt positivt är den satsning lärosätet gjort inom området hållbar utveckling.
Lärosätet beaktar jämställdhetsperspektivet genom att det har hög prioritet i frågor som rör
bemanning, kursupplägg och kurslitteratur. Man har även ett omfattande och systematiskt
jämställdhetsarbete på olika nivåer och följer upp perspektivet. Ett jämställdhetsperspektiv finns väl
integrerat i UVK och behandlas i kurser, kurslitteratur och som perspektiv för analys i en
hemtentamen. En styrka i UVK är att lärosätet arbetar med att få studenterna medvetna om hur elever
kan behandlas olika beroende på kön, för att sedan kunna uppmärksamma och motverka detta i sitt
eget framtida yrkesliv. För inriktningen svenska är det dock inte lika tydligt för bedömargruppen hur
jämställdhet beaktas, kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll och ett utvecklingsområde
för lärosätet är att koppla samman läraktiviteter, lärandemål och examination när det gäller
jämställdhet.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande för svensklärarutbildningen och
det finns formaliserade strukturer och tillvägagångssätt för att följa upp och utveckla utbildningens
innehåll, utformning och genomförande, liksom examination. Kursvärderingar görs, men ett
utvecklingsområde är att tydligare återkoppla vilka förändringar som görs till följd av dessa till
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studenterna. Ett annat utvecklingsområde är att fortsätta arbeta för att fler besvarar de kursvärderingar
som görs då svarsfrekvensen är låg. Det pågår ett arbete för att ytterligare följa upp VFU i samverkan
med skolhuvudmännen, vilket bedömargruppen ser som positivt för att utveckla och stärka
uppföljningen av utbildningen. Lärosätet verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad
studietid. Man analyserar även avhopp och vidtar åtgärder för att stödja studenterna i att genomföra
utbildningen inom planerad studietid.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenterna bedöms ha goda möjligheter att påverka sin utbildning och det finns också flera exempel
på hur kurser inom svenskämnet har förändrats till följd av studenternas synpunkter.
Studenterna finns representerade i formella påverkans- och beslutsorgan och bjuds även in till olika
råd och träffar och deras åsikter från kursvärderingar tas omhand. Motivationsintervjuer ska testas
under hösten 2019 för att stärka och motivera studenterna, vilket bedömargruppen ser som ett gott
exempel på hur lärosätet arbetar med att på olika sätt öka studentinflytandet. Att utveckla de mer
informella möjligheterna till påverkan, till exempel genom att kontakta lärare efter undervisning, ser
bedömargruppen som ett utvecklingsområde.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studenternas beredskap för att arbeta i en skola och i ett samhälle i förändring. Exempelvis förbereder
den studenterna för arbetet i ett flerspråkigt samhälle och klassrum. Dock är intrycket att utbildningen
bättre kan förbereda studenterna inför en digitaliserad undervisning och skola, vilket lärosätet arbetar
med. Lärosätet ger exempel på samverkan med olika företrädare för VFU vilket bedömargruppen ser
som goda exempel på samverkan med det omgivande samhället. Ett ytterligare gott exempel är en
kurs om hållbar utveckling, vilken utformats i samarbete mellan olika aktörer.
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Högskolan Dalarna
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Högskolan Dalarna

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4569

Hög kvalitet

grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet bild
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Studenter som läser ämneslärarutbildningen för grundskolans årskurs 7–9 i bild läser en ny variant
inom ämneslärarprogrammet. Under termin 1 och 2 läser de kurserna Bild I med didaktisk inriktning
och Bild II med didaktisk inriktning. Både kursinnehåll och arbetsformer kommer vid behov att
revideras och utvecklas. Utvärderingens relevans för inriktningen är därmed begränsad av det faktum
att antagningen har haft uppehåll sedan 2011. Studenter antagna för höstterminen 2018 kommer att
avsluta sin utbildning med ett examensarbete på 30 högskolepoäng under termin 8.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Underlagen visar att det finns en tillfredsställande lärarkompetens inom utbildningsvetenskaplig kärna
(UVK). Många lärare är involverade om än på låg procent av heltid. Samtliga fast anställda
undervisande lärare har enligt självvärderingen och vad som framkommer vid intervjuerna genomgått
högskolepedagogisk utbildning. De flesta av lärarna har många års erfarenhet av att undervisa inom
högre utbildning, många har lärarexamen och flera av de disputerade lärarna har sin examen inom ett
utbildningsvetenskapligt område. För inriktningen bild står antalet lärare och deras kompetens i en
godtagbar proportion till utbildningens genomförande. Bedömargruppen noterar samtidigt att ingen
professor eller docent undervisar inom bildkurserna. Många av de undervisande lärarna har däremot
ämnesteoretisk och ämnesdidaktisk samt konstnärlig kompetens. Bedömargruppen anser att den
ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska vetenskapliga kompetensen behöver stärkas genom
nyrekrytering, fortbildning och meriteringsprocesser. Bedömargruppen rekommenderar också en
översyn av bildlärarlagets VFU-tjänst, för att kvalitetssäkra den ämnesdidaktiska delen av VFU.
Det finns en tillfredsställande utbildningsmiljö. Lärosätet beskriver en omfattande forskningsmiljö för
det som i självvärderingen kallas utbildning och lärande och intresserar sig särskilt för förskola, skola
och utbildning. Exempel på professionsinriktning som nämns i självvärderingen är Pedagogiskt
utvecklingscentrum, forskarskolan för verksamma lärare, lärarutbildningsdagar och samverkan med
handledare för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Bedömargruppen uppfattar att det finns
ett tillfredsställande nära samband mellan forskning och utbildning. Att lärarkollektivet till stora delar
finns i en miljö där forskning pågår ser bedömarna som positivt. Till exempel har olika former av
mötesplatser inrättats för att koppla forskning och utbildning närmare varandra. För inriktningen bild
skedde hösten 2018 en omstrukturering som innebär ökad samläsning mellan inriktningarna och i
utbildningen samtliga delar: Ämnes- och ämnesdidaktiska studier, VFU och UVK. Bedömargruppen
ser positivt på omläggningen förutsatt att lärosätet beaktar olika målgrupper och utbildningsuppdrag.
Studenterna ingår i en miljö med god spännvidd inom visuell, multimodal och digital kompetens. Den
nätbaserade bildlärarutbildningen erbjuder en unik och annorlunda upplagd utbildningsmiljö för
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studenterna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Det sker genom utbildningens varierade arbets- och examinationsformer tränas och breddas
studenternas kommunikativa kompetens. En styrka är betygskriterier på delkursnivå i samtliga kurser,
vilket tydliggör sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, med brett kunnande inom
ämnesstudiernas. Lärosätet visar en trovärdig ambition att stärka studenterna dels i det nya
självständiga arbetet som ska omfatta 30 högskolepoäng i den reviderade studiegången, dels genom
förstärkning av den ämnesdidaktiska vetenskapliga kompetensen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess
betydelse för yrkesutövningen, behandlas enligt bedömargruppen främst inom VFU. Bedömargruppen
uppfattar lärosätets ansträngningar med att få till en integration mellan utbildningens olika delar samt
att få till en fördjupning som lovvärda. Kvalitativ och kvantitativ metod är något som studenterna möter
genom kurser, exempelvis i form av en observationsuppgift i den inledande UVK-kursen. Ett
utvecklingsområde som bedömargruppen identifierar är behovet av förstärkning av kompetens bland
de undervisande lärarna i kvantitativ teori och metod. En styrka inom inriktningen bild är att
studenterna tidigt introduceras i vetenskapligt förhållningssätt inom bildområdet och med en
uppföljande kurs i slutet av utbildningen.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Måluppfyllelsen ska framförallt ske inom de ämnesdidaktiska
kurserna som läses i termin 1 - 3. I de inledande bildkurserna ingår att studenterna ska reflektera över
vetenskapliga texter och förhållningssätt. Reflektionen fördjupas i exempelvis arbeten där en
intervjustudie med VFU-handledaren ingår och stunderna tar del av formativ bedömning i
klassrummet. Den vetenskapliga delen riktar sig tydligt mot kunskapsutveckling i relation till skola.
Bredden på forskningsresultat och forskningsmetoder och hur dessa används anser bedömargruppen
vara ett utvecklingsområde. Det inkluderar oklarheter om hur studenterna förbereds för att kunna
förhålla sig självständigt kritisk till forskning.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. I självvärderingen
framhålls att den senare hälften av UVK är integrerad med VFU avgör studentens utveckling av den
didaktiska kompetensens vilket bidrar till måluppfyllelse. De kurser som beskrivs ska bygga vidare på
och förena elev- respektive lärar- och ledarskapsperspektivet som sätts in i ett större socialt
sammanhang. Till följd av den betydelse som läggs på VFU-kurserna vill bedömargruppen poängtera
vikten av att se över hur alla studenters VFU-placeringar hanteras så att alla studenter får det stöd de
behöver när VFU-platser ska anordnas. Begreppet ämnesdidaktik introduceras i den första bildkursen
och återkommer i övriga moment som uppgifter där de studerande gör muntliga eller skriftliga
ämnesdidaktiska reflektioner. Det finns även där ämnesdidaktiska reflektioner knyts ihop med de egna
ämnesstudierna i studenternas arbete i studiegrupper. Lärosätet identifierar digitalt skapande som ett
utvecklingsområde, vilket även bedömargruppen anser som angeläget med tanke på utbildningens
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profil.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. UVK bidrar till måluppfyllelse genom utarbetandet av nyckelkompetenser, erbjuder en
god systematik för progression och uppnående av målet. De avslutande kurserna inom UVK bidrar till
att säkerställa studenternas förmåga att utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska
verksamheten i övrigt. Likaså förtjänar organiserandet av VFU med dess fokus på trepartssamtal och
analyser av praktiska moment att lyftas som en styrka för att uppnå examensmålet. Bedömargruppen
ser positivt på att examinationsformer i ämneskurserna är utformade så att de studerande ska kunna
bearbeta sina presentationer, för att använda dem i den egna undervisningen under VFU-perioderna.
Bedömargruppen noterar också goda exempel på inslag om hur övergångar kan byggas mellan
ämneskurs och VFU. Ämnesdidaktiken i relation till VFU-kurser bedöms härmed vara god genom en
variation av olika uppgifter där studenterna utvecklar sina färdigheter och förmågor kring bildlärarrollen
och i enlighet med målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera
varje elevs lärande.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Det sker bland
annat genom en viktig utgångspunkt för målet som är det som lärosätet kallar dubbelt normperspektiv.
Det betyder att läraryrkets värderelaterade dimensioner ska vila på normativ grund, till exempel
mänskliga rättigheter och barnkonventionen. I självvärderingen beskrivs detta som ett förhållningssätt
på två nivåer – en normativ nivå och en normkritisk metanivå. Detta betraktar bedömargruppen som
en styrka och kvalitetssäkring av målet. Även om de värderelaterade dimensionerna ska finnas
närvarande under hela utbildningen är det framför allt under UVK-kurserna och VFU som studenterna
förväntas utveckla den här nyckelkompetensen och nå examensmålet. Ett utvecklingsområde som
bedömarna identifierar i relation till målet är att på ett tydligare sätt säkerställa hur momenten bedöms
och dokumenteras. Bedömargruppen anser dock att det är en styrka och av stor vikt att studenterna
arbetar med dessa frågor i gestaltande dramaövningar som direkt blir överförbara till arbete i
elevgrupp samt att även sociala medier som arenor för ungdomars relationer behandlas.
Bedömargruppen rekommenderar att tydligare miljömässiga perspektiv på hållbarhet lyfts fram
undervisningen.
Lärosätet beskriver hur utbildningen kopplar begreppet jämställdhet till maktbegreppet och hur dessa
begrepp tas upp och behandlas i flera olika UVK-kurser såsom exempelvis i kursen Skolväsendets
historia och samhällsuppdrag där det bland annat sker en introduktion av vetenskapliga begrepp som
genus, etnicitet och klass till frågan om genusperspektiv i skolan. I självvärderingen betonas att
lärosätet har ett bredare perspektiv på jämställdhet än bara jämställdhet mellan kvinnor och män.
Bedömarna uppfattar således att lärosätet behöver förtydliga jämställdhetsaspekter med avseende på
kön i utbildningen. Jämställdhetsperspektivet behandlas i alla ämneskurser i bild. Bra exempel på
tillämpat jämställdhetsperspektiv finns i de bildteoretiska momenten, där genusperspektiv och
representation av kön behandlas med analysverktyg från forsknings- och metodtexter. Hur visuella
medier skapar kategoriseringar och hur bilder normaliserar olika stereotyper undersöks via bildanalys,
blickteorier och barnperspektiv i olika medier.
Huvuddelen av ämneslärarutbildningens arbete med uppföljning, åtgärder och återkoppling sker inom
det som i benämns som operativt kvalitetsarbete på flera nivåer. Kursansvarig lärare deltar i planering,
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genomförande, utvärdering och utveckling av kurser. Det är enligt bedömargruppen också bra att en
ämnesansvarig följer upp frågor gällande bildlärarinriktningen som genomströmning, kursutbud,
kursvärderingar med bildlärararbetslaget i samband med skrivandet av verksamhetsberättelsen.
Kurserna följs upp i nära dialog med studenter. Bedömargruppen vill betona värdet av att utvärdering
även görs på delkursnivå, genom muntlig och skriftlig utvärdering. Kvalitetsarbetet utgör också i
många fall grund för diskussioner inom arbetslag. Det fungerar i sin tur som ett underlag för att
förbättra undervisningen och att på ett bättre sätt synliggöra utbildningens olika delar för studenterna.
Bedömargruppen tycker att det är ett bra sätt att omsätta lärosätets kvalitetsarbete till praktiska
åtgärder.
Lärosätet stödjer studenterna att genomföra utbildningen i planerad studietid. Åtgärder som gjorts för
att motverka andelen avhopp är att redan från början förtydliga att utbildningen förutsätter
heltidsstudier. Detta anser bedömargruppen är en viktig åtgärd för att ge studenterna tillräcklig
information om vad högre studier ställer för krav. Under hösten 2018 pågår en uppföljning och
genomlysning av programmets avhopp med hjälp från utbildnings- och forskningskansliet vid lärosätet,
vilket bedömargruppen ser som ett prioriterat arbete. Trots detta vill bedömargruppen vikten av att
lärosätet fortsätter att utveckla arbetet med att hantera den låga genomströmningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
I kurserna finns ”kurslag”, vilket innebär att studentrepresentanter träffar den kursansvariga läraren i
mitten av kursen. Undervisande lärare finns tillgängliga i samband med undervisningen via nätet.
Bedömargruppen finner det som särskilt viktigt att säkerställa eftersom distansutbildning ställer
särskilda krav på tillgänglighet och synlighet av undervisande lärare. Bedömargruppen anser att
lärosätet bör komplettera det studentinflytande som finns i programmets kurser med något på
programnivå, eftersom programmet har saknat ett etablerat forum för detta. Ett viktigt
utvecklingsområde är därför att lärosätet noga följer om studentrepresentationen i de olika organen
säkerställs. Förutom formella vägar att påverka sin utbildning kan studenterna framföra synpunkter
under bildkursernas gång på innehåll, arbetsformer, kurslitteratur, examination, arbetsbelastning med
mera.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Allt samarbete med det omkringliggande samhället bygger på idén att utveckla ny kunskap genom att
knyta samman verksamheterna i skola och akademi samt arbetsliv och utbildning under hela
yrkeslivet. Bedömargruppen finner det samarbete som lärosätet har byggt upp som såväl relevant som
kvalitetshöjande för utbildningen. Det finns en nära samverkan med skolhuvudmännen i Dalaregionen.
Det anordnas även forskningscirklar där lärare från en eller flera skolor samarbetar med en forskare
vid lärosätet under en sammanhängande period utifrån en verksamhetsinitierad problemställning.
Aktiv samverkan sker också med regionala kulturinstitutioner samt med andra bildlärarutbildningar
liksom forskningsnätverk nationellt och internationellt. Bildlärarutbildning är därmed utformad med
ambitionen att studenterna ska kunna möta behov i en föränderlig och komplex lärarframtid.
Högskolan Dalarna

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4564

Hög kvalitet
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gymnasieskolan i
undervisningsämnet bild
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Underlagen visar att det finns en tillfredsställande lärarkompetens inom utbildningsvetenskaplig kärna
(UVK). Många lärare är involverade om än på låg procent av heltid. Samtliga fast anställda
undervisande lärare har enligt självvärderingen och vad som framkommer vid intervjuerna genomgått
högskolepedagogisk utbildning. De flesta av lärarna har många års erfarenhet av att undervisa inom
högre utbildning, många har lärarexamen och flera av de disputerade lärarna har sin examen inom ett
utbildningsvetenskapligt område. För inriktningen bild står antalet lärare och deras kompetens i en
godtagbar proportion till utbildningens genomförande. Bedömargruppen noterar samtidigt att ingen
professor eller docent undervisar inom bildkurserna. Många av de undervisande lärarna har däremot
ämnesteoretisk och ämnesdidaktisk samt konstnärlig kompetens. Bedömargruppen anser att den
ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska vetenskapliga kompetensen behöver stärkas genom
nyrekrytering, fortbildning och meriteringsprocesser. Bedömargruppen rekommenderar också en
översyn av bildlärarlagets VFU-tjänst, för att kvalitetssäkra den ämnesdidaktiska delen av VFU.
Det finns en tillfredsställande utbildningsmiljö. Lärosätet beskriver en omfattande forskningsmiljö för
det som i självvärderingen kallas utbildning och lärande och intresserar sig särskilt för förskola, skola
och utbildning. Exempel på professionsinriktning som nämns i självvärderingen är Pedagogiskt
utvecklingscentrum, forskarskolan för verksamma lärare, lärarutbildningsdagar och samverkan med
handledare för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Bedömargruppen uppfattar att det finns
ett tillfredsställande nära samband mellan forskning och utbildning. Att lärarkollektivet till stora delar
finns i en miljö där forskning pågår ser bedömarna som positivt. Till exempel har olika former av
mötesplatser inrättats för att koppla forskning och utbildning närmare varandra. För inriktningen bild
skedde hösten 2018 en omstrukturering som innebär ökad samläsning mellan inriktningarna och i
utbildningen samtliga delar: Ämnes- och ämnesdidaktiska studier, VFU och UVK. Bedömargruppen
ser positivt på omläggningen förutsatt att lärosätet beaktar olika målgrupper och utbildningsuppdrag.
Studenterna ingår i en miljö med god spännvidd inom visuell, multimodal och digital kompetens. Den
nätbaserade bildlärarutbildningen erbjuder en unik och annorlunda upplagd utbildningsmiljö för
studenterna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Det sker genom utbildningens varierade arbets- och examinationsformer tränas och breddas
studenternas kommunikativa kompetens. En styrka är betygskriterier på delkursnivå i samtliga kurser,
vilket tydliggör sådana ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, med brett kunnande inom
ämnesstudiernas. Lärosätet visar en trovärdig ambition att stärka studenterna dels i det nya
självständiga arbetet som ska omfatta 30 högskolepoäng i den reviderade studiegången, dels genom
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förstärkning av den ämnesdidaktiska vetenskapliga kompetensen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess
betydelse för yrkesutövningen, behandlas enligt bedömargruppen främst inom VFU. Bedömargruppen
uppfattar lärosätets ansträngningar med att få till en integration mellan utbildningens olika delar samt
att få till en fördjupning som lovvärda. Kvalitativ och kvantitativ metod är något som studenterna möter
genom kurser, exempelvis i form av en observationsuppgift i den inledande UVK-kursen. Ett
utvecklingsområde som bedömargruppen identifierar är behovet av förstärkning av kompetens bland
de undervisande lärarna i kvantitativ teori och metod. En styrka inom inriktningen bild är att
studenterna tidigt introduceras i vetenskapligt förhållningssätt inom bildområdet och med en
uppföljande kurs i slutet av utbildningen.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Måluppfyllelsen ska framförallt ske inom de ämnesdidaktiska
kurserna som läses i termin 1 - 3. I de inledande bildkurserna ingår att studenterna ska reflektera över
vetenskapliga texter och förhållningssätt. Reflektionen fördjupas i exempelvis arbeten där en
intervjustudie med VFU-handledaren ingår och stunderna tar del av formativ bedömning i
klassrummet. Den vetenskapliga delen riktar sig tydligt mot kunskapsutveckling i relation till skola.
Bredden på forskningsresultat och forskningsmetoder och hur dessa används anser bedömargruppen
vara ett utvecklingsområde. Det inkluderar oklarheter om hur studenterna förbereds för att kunna
förhålla sig självständigt kritisk till forskning.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. I självvärderingen
framhålls att den senare hälften av UVK är integrerad med VFU avgör studentens utveckling av den
didaktiska kompetensens vilket bidrar till måluppfyllelse. De kurser som beskrivs ska bygga vidare på
och förena elev- respektive lärar- och ledarskapsperspektivet som sätts in i ett större socialt
sammanhang. Till följd av den betydelse som läggs på VFU-kurserna vill bedömargruppen poängtera
vikten av att se över hur alla studenters VFU-placeringar hanteras så att alla studenter får det stöd de
behöver när VFU-platser ska anordnas. Begreppet ämnesdidaktik introduceras i den första bildkursen
och återkommer i övriga moment som uppgifter där de studerande gör muntliga eller skriftliga
ämnesdidaktiska reflektioner. Det finns även där ämnesdidaktiska reflektioner knyts ihop med de egna
ämnesstudierna i studenternas arbete i studiegrupper. Lärosätet identifierar digitalt skapande som ett
utvecklingsområde, vilket även bedömargruppen anser som angeläget med tanke på utbildningens
profil.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. UVK bidrar till måluppfyllelse genom utarbetandet av nyckelkompetenser, erbjuder en
god systematik för progression och uppnående av målet. De avslutande kurserna inom UVK bidrar till
att säkerställa studenternas förmåga att utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska
verksamheten i övrigt. Likaså förtjänar organiserandet av VFU med dess fokus på trepartssamtal och
analyser av praktiska moment att lyftas som en styrka för att uppnå examensmålet. Bedömargruppen
ser positivt på att examinationsformer i ämneskurserna är utformade så att de studerande ska kunna
bearbeta sina presentationer, för att använda dem i den egna undervisningen under VFU-perioderna.
Bedömargruppen noterar också goda exempel på inslag om hur övergångar kan byggas mellan
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ämneskurs och VFU. Ämnesdidaktiken i relation till VFU-kurser bedöms härmed vara god genom en
variation av olika uppgifter där studenterna utvecklar sina färdigheter och förmågor kring bildlärarrollen
och i enlighet med målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera
varje elevs lärande.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Det sker bland
annat genom en viktig utgångspunkt för målet som är det som lärosätet kallar dubbelt normperspektiv.
Det betyder att läraryrkets värderelaterade dimensioner ska vila på normativ grund, till exempel
mänskliga rättigheter och barnkonventionen. I självvärderingen beskrivs detta som ett förhållningssätt
på två nivåer – en normativ nivå och en normkritisk metanivå. Detta betraktar bedömargruppen som
en styrka och kvalitetssäkring av målet. Även om de värderelaterade dimensionerna ska finnas
närvarande under hela utbildningen är det framför allt under UVK-kurserna och VFU som studenterna
förväntas utveckla den här nyckelkompetensen och nå examensmålet. Ett utvecklingsområde som
bedömarna identifierar i relation till målet är att på ett tydligare sätt säkerställa hur momenten bedöms
och dokumenteras. Bedömargruppen anser dock att det är en styrka och av stor vikt att studenterna
arbetar med dessa frågor i gestaltande dramaövningar som direkt blir överförbara till arbete i
elevgrupp samt att även sociala medier som arenor för ungdomars relationer behandlas.
Bedömargruppen rekommenderar att tydligare miljömässiga perspektiv på hållbarhet lyfts fram
undervisningen.
Lärosätet beskriver hur utbildningen kopplar begreppet jämställdhet till maktbegreppet och hur dessa
begrepp tas upp och behandlas i flera olika UVK-kurser såsom exempelvis i kursen Skolväsendets
historia och samhällsuppdrag där det bland annat sker en introduktion av vetenskapliga begrepp som
genus, etnicitet och klass till frågan om genusperspektiv i skolan. I självvärderingen betonas att
lärosätet har ett bredare perspektiv på jämställdhet än bara jämställdhet mellan kvinnor och män.
Bedömarna uppfattar således att lärosätet behöver förtydliga jämställdhetsaspekter med avseende på
kön i utbildningen. Jämställdhetsperspektivet behandlas i alla ämneskurser i bild. Bra exempel på
tillämpat jämställdhetsperspektiv finns i de bildteoretiska momenten, där genusperspektiv och
representation av kön behandlas med analysverktyg från forsknings- och metodtexter. Hur visuella
medier skapar kategoriseringar och hur bilder normaliserar olika stereotyper undersöks via bildanalys,
blickteorier och barnperspektiv i olika medier.
Huvuddelen av ämneslärarutbildningens arbete med uppföljning, åtgärder och återkoppling sker inom
det som i benämns som operativt kvalitetsarbete på flera nivåer. Kursansvarig lärare deltar i planering,
genomförande, utvärdering och utveckling av kurser. Det är enligt bedömargruppen också bra att en
ämnesansvarig följer upp frågor gällande bildlärarinriktningen som genomströmning, kursutbud,
kursvärderingar med bildlärararbetslaget i samband med skrivandet av verksamhetsberättelsen.
Kurserna följs upp i nära dialog med studenter. Bedömargruppen vill betona värdet av att utvärdering
även görs på delkursnivå, genom muntlig och skriftlig utvärdering. Kvalitetsarbetet utgör också i
många fall grund för diskussioner inom arbetslag. Det fungerar i sin tur som ett underlag för att
förbättra undervisningen och att på ett bättre sätt synliggöra utbildningens olika delar för studenterna.
Bedömargruppen tycker att det är ett bra sätt att omsätta lärosätets kvalitetsarbete till praktiska
åtgärder.
Lärosätet stödjer studenterna att genomföra utbildningen i planerad studietid. Åtgärder som gjorts för

Ölk

BESLUT

72(360)

Datum

Reg.nr

2020-02-18

411-00374-18
411-00375-18
411-00376-18
411-00377-18

att motverka andelen avhopp är att redan från början förtydliga att utbildningen förutsätter
heltidsstudier. Detta anser bedömargruppen är en viktig åtgärd för att ge studenterna tillräcklig
information om vad högre studier ställer för krav. Under hösten 2018 pågår en uppföljning och
genomlysning av programmets avhopp med hjälp från utbildnings- och forskningskansliet vid lärosätet,
vilket bedömargruppen ser som ett prioriterat arbete. Trots detta vill bedömargruppen vikten av att
lärosätet fortsätter att utveckla arbetet med att hantera den låga genomströmningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
I kurserna finns ”kurslag”, vilket innebär att studentrepresentanter träffar den kursansvariga läraren i
mitten av kursen. Undervisande lärare finns tillgängliga i samband med undervisningen via nätet.
Bedömargruppen finner det som särskilt viktigt att säkerställa eftersom distansutbildning ställer
särskilda krav på tillgänglighet och synlighet av undervisande lärare. Bedömargruppen anser att
lärosätet bör komplettera det studentinflytande som finns i programmets kurser med något på
programnivå, eftersom programmet har saknat ett etablerat forum för detta. Ett viktigt
utvecklingsområde är därför att lärosätet noga följer om studentrepresentationen i de olika organen
säkerställs. Förutom formella vägar att påverka sin utbildning kan studenterna framföra synpunkter
under bildkursernas gång på innehåll, arbetsformer, kurslitteratur, examination, arbetsbelastning med
mera.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Allt samarbete med det omkringliggande samhället bygger på idén att utveckla ny kunskap genom att
knyta samman verksamheterna i skola och akademi samt arbetsliv och utbildning under hela
yrkeslivet. Bedömargruppen finner det samarbete som lärosätet har byggt upp som såväl relevant som
kvalitetshöjande för utbildningen. Det finns en nära samverkan med skolhuvudmännen i Dalaregionen.
Det anordnas även forskningscirklar där lärare från en eller flera skolor samarbetar med en forskare
vid lärosätet under en sammanhängande period utifrån en verksamhetsinitierad problemställning.
Aktiv samverkan sker också med regionala kulturinstitutioner samt med andra bildlärarutbildningar
liksom forskningsnätverk nationellt och internationellt. Bildlärarutbildning är därmed utformad med
ambitionen att studenterna ska kunna möta behov i en föränderlig och komplex lärarframtid.
Högskolan Dalarna

Ämneslärarexamen med

A-2018-09-4611

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i

Ifrågasatt
kvalitet

undervisningsämnet idrott
och hälsa
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Underlagen visar att det inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) finns en tillfredsställande
lärarkompetens. Många lärare är involverade i UVK om än på låg procent av heltid. Samtliga fast
anställda undervisande lärare har genomgått högskolepedagogisk utbildning. De flesta av lärarna har
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många års erfarenhet av att undervisa inom högre utbildning, många har lärarexamen och flera av de
disputerade lärarna har sin examen inom ett utbildningsvetenskapligt område. Avseende inriktningen
idrott och hälsa visar underlagen att den sammanlagda vetenskapliga och professionsrelaterade
kompetensen överensstämmer väl med utbildningens innehåll och mål.
Det finns en tillfredsställande utbildningsmiljö. Lärosätet beskriver en omfattande forskningsmiljö som
intresserar sig särskilt för förskola, skola och utbildning. Bedömargruppen uppfattar att det finns ett
tillfredsställande nära samband mellan forskning och utbildning. Att lärarkollektivet till stora delar finns
i en miljö där forskning pågår ser bedömarna som positivt. Olika former av mötesplatser har inrättats
för att koppla forskning och utbildning närmare varandra. Utbildningen med inriktning idrott och hälsa
är liten till sin volym, vilket kan göra det svårt att upprätthålla en utbildningsmiljö som överskrider de
enskilda medarbetarnas kompetens och ett viktigt utvecklingsområde är förstärkning av kompetensen i
relation till den fortsatta utbyggnaden av utbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat inte vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls, men säkerställs inte. Underlagen ger en god och konkret beskrivning av arbetet mot
måluppfyllelse som visar hur lärosätet möjliggör att studenterna genom utbildningen får både brett
kunnande och fördjupade kunskaper i ämnet. I de ämnesområden där studenterna får möjlighet att
utveckla fördjupade kunskaper finns en konkret beskrivning av innehåll kopplat till progressionen.
Undervisningen knyter an till aktuell forskning och pågående utvecklingsarbete. Hur lärosätet
säkerställer att studenterna når alla delar av målet har inte gått att bedöma då viktiga underlag för
bedömningen saknas.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Måluppfyllnad nås i den del som avser UVK. Kvalitativ och
kvantitativ metod möter studenterna i flera kurser. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, behandlas enligt bedömargruppen främst inom
den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Bedömargruppen uppfattar lärosätets ansträngningar
med att få till en integration mellan utbildningens olika delar samt att få till en fördjupning som
lovvärda. Ett utvecklingsområde som bedömargruppen identifierar är behovet av förstärkning av
kompetens bland de undervisande lärarna i kvantitativ teori och metod. Avseende inriktningen idrott
och hälsa bedöms målet inte uppfyllas. Avseende vetenskapsteori och forskningsmetoder finns det en
tydlig progression genom kurserna fram till det självständiga arbetet och förutsättningar för att nå
dessa delar av målet bedöms som goda. Avsaknaden av underlag i form av självständiga arbeten men
också av lärandemål och bedömningskriterier gör det dock svårt att bedöma om den fördjupade nivån
prövas i utbildningen. Hur studenterna ska få kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet framgår endast delvis. Exempel på lärandemål, lärandeaktiviteter, examinationer
och bedömningskriterier avseende denna del av examensmålet saknas helt. Sammantaget är
bedömningen att målet inte uppfylls.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inte. Inom UVK uppfylls målet och då främst inom de
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ämnesdidaktiska kurserna som läses i termin 1 - 3. Beskrivningen av måluppfyllelsen i de
ämnesdidaktiska kurserna visar enligt bedömargruppen hur lärosätet möjliggör för studenterna att
utveckla kunskap i relation till målet. Här finns, enligt bedömargruppen, en tydligt framskriven
progression i utbildningen och lärosätet kopplar också detta mål starkt till examensarbetet.
Målet anses inte uppfyllt i inriktningen idrott och hälsa. Förutsättningarna för att nå delar av
examensmålet bedöms som goda. Aktiviteter och examinationer framstår som varierade och relevanta
för att främja egen reflektion och ett kritiskt förhållningssätt. Lärosätet beskriver måluppfyllelsen främst
som relevant i relation till fördjupad förmåga att självständigt tillvarata och systematiskt reflektera över
egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till
utvecklingen av yrkesverksamheten. I underlagen hänvisas till att fokus på att utveckla förmågan
kommer att ligga i examensarbeteskursen, men det saknas en beskrivning av hur den kursen kommer
att utformas. Mer konkreta exempel på lärandemål, examinationer och bedömningskriterier hade
behövts för att kunna bedöma att utbildningen säkerställer detta mål. Sammantaget är bedömningen
att målet inte uppfylls.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inte. Måluppfyllnad nås i
den del som avser UVK. I självvärderingen framhålls att den senare hälften av UVK som är integrerad
med VFU, avgör studentens utveckling av den didaktiska kompetensens måluppfyllelse. De kurser
som beskrivs ska bygga vidare på och förena elev- respektive lärar- och ledarskapsperspektivet som
sätts in i ett större socialt sammanhang. Till följd av den betydelse som läggs på VFU-kurserna vill
bedömargruppen poängtera vikten av att se över hur alla studenters VFU-placeringar hanteras så att
alla studenter får det stöd de behöver. Målet uppfylls inte i inriktningen idrott och hälsa. I
självvärderingen redogör lärosätet för relationen mellan examensmålets olika delar och
lärandeaktiviteter, men tar också upp problematiken med olika synsätt på relationen mellan
ämneskunskap och ämnesdidaktik. Underlagen visar att studenterna får ordentligt stöd i att utveckla
ämneskunskaper kopplade till olika aktiviteter integrerat med kunskap om ämnesdidaktik . Lärosätet
ger flera exempel på hur ämneskunskaper prövas, men i mindre grad exempel på hur förmågan att
tillämpa ämnesdidaktik inklusive metodik prövas. Det som till stor del saknas är exempel på hur
studenterna får möjlighet att utveckla förmåga att tillämpa didaktik, ämnesdidaktik och metodik och hur
denna förmåga examineras. Exempel kopplade till metodik saknas helt i underlagen. Bedömargruppen
vill framhålla värdet av att med tydlig systematik göra en översyn av lärandemål kopplade till innehåll,
examinationer och bedömningskriterier kopplade till examensmålets olika delar.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Utbildningen inom UVK, genom utarbetandet av nyckelkompetenser, erbjuder en god
systematik för progression och måluppfyllnad. Likaså förtjänar VFU med dess fokus på trepartssamtal
och analyser av praktiska moment att lyftas som en styrka. De avslutande kurserna inom UVK
säkerställer studenternas förmåga att utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska
verksamheten i övrigt. Avseende inriktningen idrott och hälsa visar lärosätet i underlagen att
studenterna får möjlighet att utveckla kunskap om och förmåga att planera, genomföra, utvärdera och
utveckla undervisning både med kurskamrater och skolbarn, men att det saknas exempel på hur
förmågan examineras. I intervjuerna framkom att utbildningen förbereder studenterna för att på bästa
sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling då det ingår i många didaktiska uppgifter att planera,
genomföra och utvärdera undervisning där elevers olikheter ska beaktas. Det framgick också att
studenterna möter en bredd av elever under sin VFU. Bedömargruppen ser dock allvarligt på att
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lärosätet inte redogör för hur måluppfyllnad säkerställs.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppnås. Utifrån de exempel
som lärosätet ger anser bedömargruppen att målet löper som en ”röd tråd” genom utbildningen med
en tydlig tanke om progression som är kopplad till utbildningens nyckelkompetenser. Ett
utvecklingsområde som bedömarna identifierar i relation till detta mål är att på ett tydligare sätt
säkerställa hur dessa moment bedöms och dokumenteras.
Lärosätet beskriver hur utbildningen kopplar begreppet jämställdhet till maktbegreppet och hur dessa
begrepp tas upp och behandlas i flera UVK-kurser. Vetenskapliga begrepp som genus, etnicitet och
klass berörs samt genusperspektiv i skolan. I självvärderingen betonas att lärosätet har ett bredare
perspektiv på jämställdhet än bara jämställdhet mellan kvinnor och män. Bedömarna uppfattar således
att lärosätet behöver förtydliga jämställdhetsaspekter med avseende på kön i utbildningen.
Underlagen visar att ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i utbildningens
innehåll, utformning och genomförande. Jämställdhetsperspektivet framstår som väl förankrat i
utbildningens innehåll och utformning men i mindre omfattning i genomförandet.
Arbetet med uppföljning, åtgärder och återkoppling sker på flera nivåer och på ett ändamålsenligt sätt
enligt bedömargruppen. Kurs- och programutvärderingar sker löpande och resultaten tas om hand och
kommuniceras till de som berörs. Åtgärder som gjorts för att motverka andelen avhopp är att redan
från början förtydliga att utbildningen förutsätter heltidsstudier. Detta anser bedömargruppen är en
viktig åtgärd för att ge studenterna tillräcklig information om vad högre studier ställer för krav. Under
hösten 2018 pågår en uppföljning och genomlysning av programmets avhopp med hjälp från
utbildnings- och forskningskansliet vid lärosätet, vilket bedömargruppen ser som ett prioriterat arbete.
Det mer systematiska kvalitetsarbetet inom ämneskurserna är av mer informell karaktär.
Bedömargruppen ser positivt på införandet av halvtidsavstämningar, kursråd och kursarbetslag med
studentrepresentanter inom ramen för ämnesstudierna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenterna ges goda möjligheter att aktivt medverka i utbildningen. I kurserna finns ”kurslag”, vilket
innebär att studentrepresentanter träffar den kursansvariga läraren i mitten av kursen. Undervisande
lärare finns även tillgängliga i samband med undervisningen via nätet. Bedömargruppen ser detta som
särskilt angeläget eftersom distansutbildning ställer särskilda krav på tillgänglighet och synlighet av
undervisande lärare. Bedömargruppen anser även att det studentinflytande som finns i programmets
kurser även bör finnas på programnivå, vilket nu är under utveckling. Ett viktigt utvecklingsområde är
därför att lärosätet noga följer upp om studentrepresentationen i de olika organen stärkts och
säkerställs med de förändringar som nu genomförs.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet ger många goda exempel på hur arbetsliv och samverkan kommer in i utbildningen och
bedömargruppen finner de många samarbeten som lärosätet har byggt upp som såväl relevanta som
kvalitetshöjande för utbildningen. VFU är viktig för att göra utbildningen användbar och förbereda
studenterna inför ett kommande yrkesliv och det finns en nära samverkan med skolhuvudmännen i
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Dalaregionen som bidrar till detta. Avseende inriktningen idrott och hälsa bedöms lärosätet ha en
relevant samverkan med det omgivande samhället och arbetslivet genom bland annat de nätverk som
finns där lärare och forskare från lärosätet möter företrädare från yrkesverksamheten. Projektet med
hälsocoacher är ett bra exempel på hur studenterna får samverka med verksamma lärare.
Högskolan Dalarna

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4582

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Eftersom inga studenter har genomgått hela utbildningen har inte bedömargruppen ett fullständigt
underlag att bedöma. Perspektivet är därför att lärosätet inte kan förväntas uppfylla målen i nuläget. I
stället bedöms hur rimligt det är att lärosätet kommer att uppnå målen.
Sammanvägd bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
I den utbildningsvetenskapliga kärnan visar underlagen att det finns en tillfredsställande
lärarkompetens. Många lärare är involverade i den utbildningsvetenskapliga kärnan om än på låg
procent av heltid. Samtliga fast anställda undervisande lärare har enligt självvärderingen och vad som
framkommer vid intervjuerna genomgått högskolepedagogisk utbildning. De flesta av lärarna har
många års erfarenhet av att undervisa inom högre utbildning, många har lärarexamen och flera av de
disputerade lärarna har sin examen inom ett utbildningsvetenskapligt område. Inom inriktningen
matematik visar underlagen sammantaget att ämne och ämnesdidaktik är tillfredsställande genom att
lärarkårens ämnes- och professionskompetens är rimlig för utbildningen, på både kort och lång sikt.
Det finns ett flertal disputerade lärare och även god professionskompetens. Huvuddelen av lärarna i
matematikdidaktik har också högskolepedagogisk utbildning.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan finns en tillfredsställande utbildningsmiljö. Lärosätet
beskriver en omfattande forskningsmiljö för det som i självvärderingen kallas utbildning och lärande
och intresserar sig särskilt för förskola, skola och utbildning. Exempel på professionsinriktning som
nämns i självvärderingen är Pedagogiskt utvecklingscentrum, forskarskolan för verksamma lärare,
lärarutbildningsdagar och samverkan med handledare för den verksamhetsförlagda utbildningen
(VFU). Bedömargruppen uppfattar att det finns ett tillfredsställande nära samband mellan forskning
och utbildning. Att lärarkollektivet till stora delar finns i en miljö där forskning pågår ser bedömarna
som positivt. Till exempel har olika former av mötesplatser inrättats för att koppla forskning och
utbildning närmare varandra. Inom inriktningen matematik präglar den goda lärarkompetensen också
utbildningsmiljön. Av självvärderingen och intervjuerna framgår att det finns en vetenskaplig och
professionsinriktad miljö för utbildningen, till exempel i de olika mötesplatserna för forsknings- och
utbildningsfrågor. Det finns ett högre utbildningsvetenskapligt seminarium och ett kollegialt forum kring
forskning inom naturvetenskaps-, matematik- och teknikdidaktik.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
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tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls eftersom lärosätet har relevant forskning för utbildningen som studenterna också får ta del av.
Studenterna studerar på distans och lärosätet har vidtagit åtgärder för att möta de behov som
arbetssättet kräver. Matematikinnehållet är relevant för gymnasieskolans matematikkurser i stort, men
det saknas explicita inslag om programmering. Beskrivningarna av kursinnehållet är bitvis vaga och
lärosätet är medvetna om detta utvecklingsområde.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen
matematik. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för
yrkesutövningen, behandlas enligt bedömargruppen främst inom VFU. Bedömargruppen uppfattar
lärosätets ansträngningar med att få till en integration mellan utbildningens olika delar samt att få till en
fördjupning som lovvärda. Kvalitativ och kvantitativ metod är något som studenterna möter genom
kurser, exempelvis i form av en observationsuppgift i den inledande UVK-kursen. Ett
utvecklingsområde som bedömargruppen identifierar är behovet av förstärkning av kompetens bland
de undervisande lärarna i kvantitativ teori och metod. Det finns en progression genom utbildningen så
långt när det gäller både ämnesstudier och vetenskapsteori, och studenterna får ta del av
forskningslitteratur i olika aktiviteter som på ett rimligt sätt förbereder dem på att skriva självständiga
arbeten. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen
matematik. Måluppfyllelsen sker dock främst inom de ämnesdidaktiska kurserna som läses i termin 1 3. Beskrivningen av måluppfyllelsen i de ämnesdidaktiska kurserna visar enligt bedömargruppen hur
lärosätet möjliggör för studenterna att utveckla kunskap också i relation till målet. Här finns det en
tydligt framskriven progression i utbildningen, enligt bedömargruppen. Lärosätet kopplar detta mål
också starkt till examensarbetet. Studenterna har även goda möjligheter till diskussion i
matematikkurserna, både sinsemellan och med lärare, via exempelvis lärplattformen. Forskning
relateras till konkreta frågeställningar och knyter på så vis samman ämnesdidaktik och praktik.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen matematik. I självvärderingen framhålls att den
senare hälften av den utbildningsvetenskapliga kärnan (integrerad med den verksamhetsförlagda
delen) avgör studentens utveckling av den didaktiska kompetensens måluppfyllelse. De kurser som
beskrivs ska bygga vidare på och förena elev- respektive lärar- och ledarskapsperspektivet som sätts
in i ett större socialt sammanhang. Inom inriktningen matematik erbjuder fältstudierna och VFU:n
lärtillfällen med praktiska tillämpningar av didaktik, ämnesdidaktik och metod. Bedömargruppen anser
sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppnås bland annat genom
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att en viktig utgångspunkt för målet är det som lärosätet kallar dubbelt normperspektiv. Det betyder att
läraryrkets värderelaterade dimensioner ska vila på normativ grund, till exempel mänskliga rättigheter
och barnkonventionen. I självvärderingen beskrivs detta som ett förhållningssätt på två nivåer – en
normativ nivå och en normkritisk metanivå. Detta betraktar bedömargruppen som en styrka och
kvalitetssäkring av målet. Även om de värderelaterade dimensionerna ska finnas närvarande under
hela utbildningen är det framför allt under UVK-kurserna och VFU som studenterna förväntas utveckla
den här nyckelkompetensen och nå examensmålet. Ett utvecklingsområde som bedömarna
identifierar i relation till målet är att på ett tydligare sätt säkerställa hur momenten bedöms och
dokumenteras.
Lärosätet beskriver hur utbildningen kopplar begreppet jämställdhet till maktbegreppet och hur dessa
begrepp tas upp och behandlas i flera olika UVK-kurser såsom exempelvis i kursen Skolväsendets
historia och samhällsuppdrag där det bland annat sker en introduktion av vetenskapliga begrepp som
genus, etnicitet och klass till frågan om genusperspektiv i skolan. I självvärderingen betonas att
lärosätet har ett bredare perspektiv på jämställdhet än bara jämställdhet mellan kvinnor och män.
Bedömarna uppfattar således att lärosätet behöver förtydliga jämställdhetsaspekter med avseende på
kön i utbildningen. Jämställdhets- och genusperspektiv på matematik tas upp både i Matematikens
historia i skolan och i Matematisk problemlösning i skolan. I den förstnämnda kursens skriftliga
examination har studenterna möjlighet att uppvisa kunskaper om matematikens utveckling ur till
exempel ett genusperspektiv. Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden jämställdhet behandlas
tillfredsställande.
Huvuddelen av ämneslärarutbildningens arbete med uppföljning, åtgärder och återkoppling sker inom
det som i benämns som operativt kvalitetsarbete på flera nivåer. Kvalitetsarbetet utgör i många fall
grund för diskussioner inom arbetslag. Det fungerar i sin tur som ett underlag för att förbättra
undervisningen och på ett bättre sätt synliggöra utbildningens olika delar för studenterna.
Bedömargruppen tycker att det är ett bra sätt att omsätta lärosätets kvalitetsarbete till praktiska
åtgärder. Åtgärder som gjorts för att motverka andelen avhopp är att redan från början förtydliga att
utbildningen förutsätter heltidsstudier. Detta anser bedömargruppen är en viktig åtgärd för att ge
studenterna tillräcklig information om vad högre studier ställer för krav. Under hösten 2018 pågår en
uppföljning och genomlysning av programmets avhopp med hjälp från utbildnings- och
forskningskansliet vid lärosätet, vilket bedömargruppen ser som ett prioriterat arbete. Inom matematik
finns också särskilda åtgärder för att motverka avhopp. Bedömargruppen anser att
bedömningsgrunden om uppföljning, åtgärder och återkoppling behandlas tillfredsställande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
I kurserna finns ”kurslag”, vilket innebär att studentrepresentanter träffar den kursansvariga läraren i
mitten av kursen. Undervisande lärare finns tillgängliga i samband med undervisningen via nätet.
Studenterna ingår också i olika grupper och råd vid lärosätet och är till exempel representerade i
beredningsgrupper för kursplaner och områdesnämnden för utbildningsvetenskap. Bedömargruppen
finner det som särskilt viktigt att säkerställa eftersom distansutbildning ställer särskilda krav på
tillgänglighet och synlighet av undervisande lärare. Bedömargruppen anser att lärosätet bör
komplettera det studentinflytande som finns i programmets kurser med något på programnivå,
eftersom programmet har saknat ett etablerat forum för detta. Ett viktigt utvecklingsområde är därför
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att lärosätet noga följer om studentrepresentationen i de olika organen säkerställs.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredställande.
Allt samarbete med det omkringliggande samhället bygger på idén att utveckla ny kunskap genom att
knyta samman verksamheterna i skola och akademi samt arbetsliv och utbildning under hela
yrkeslivet. Bedömargruppen finner det samarbete som lärosätet har byggt upp som såväl relevant som
kvalitetshöjande för utbildningen. Det finns en nära samverkan med skolhuvudmännen i Dalaregionen.
Det anordnas även forskningscirklar där lärare från en eller flera skolor samarbetar med en forskare
vid lärosätet under en sammanhängande period utifrån en verksamhetsinitierad problemställning.
Inom matematik förekommer exempelvis praktiknära samarbeten mellan skolor och forskare, vilket
lärosätet lyfter som viktigt för att man ska kunna uppdatera kunskap och kursinnehåll i takt med
förändringar i yrkeslivet.
Högskolan Dalarna

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4602

inriktning mot arbete i
grundskolans årskurs 7-9

Ifrågasatt
kvalitet

i undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Underlagen visar att det finns en tillfredsställande lärarkompetens inom utbildningsvetenskaplig kärna
(UVK). Många lärare är involverade om än på låg procent av heltid. Samtliga undervisande lärare är
tillsvidare anställda och har genomgått högskolepedagogisk utbildning. De flesta av lärarna har många
års erfarenhet av att undervisa inom högre utbildning, många har lärarexamen och flera av de
disputerade lärarna har sin examen inom ett utbildningsvetenskapligt område. För inriktningen
svenska är antalet disputerad personal i minsta laget med tanke på utbildningens volym. Likaså råder
obalans mellan språkvetare och litteraturvetare respektive mellan språkdidaktiker och
litteraturdidaktiker, vilket medför att personalsituationen på kort sikt inte är tillfredställande enligt
bedömargruppen. Lärosätet visar dock att man är medvetna om personalsituationen och arbetar
systematiskt med att rekrytera lärare och att stärka och behålla lärarkompetens. Bedömargruppen ser
det som en styrka att en stor andel av lärarna har lärarexamen och egen erfarenhet av undervisning i
ungdomsskolan. Genom nyrekryteringar och skolverksuppdrag stärks också den professionsinriktade
kompetensen kontinuerligt. När kompetensen från utbildningens olika delar vägs samman så bedöms
helheten som svagt men tillfredställande. Det med förutsättningen att ovan nämnda rekryteringar för
att stärka kompetensen inom svenska fullföljs.
Det finns en tillfredsställande utbildningsmiljö. Lärosätet beskriver en omfattande forskningsmiljö för
”utbildning och lärande” och intresserar sig särskilt för förskola, skola och utbildning. Exempel på
professionsinriktning är Pedagogiskt utvecklingscentrum, forskarskolan för verksamma lärare,
lärarutbildningsdagar och samverkan med handledare för den verksamhetsförlagda utbildningen
(VFU). Bedömargruppen uppfattar att det finns ett tillfredsställande nära samband mellan forskning
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och utbildning. Att lärarkollektivet till stora delar finns i en miljö där forskning pågår ser bedömarna
som positivt. Till exempel har olika former av mötesplatser inrättats för att koppla forskning och
utbildning närmare varandra. För inriktningen svenska finns en tillfredsställande vetenskaplig och
professionsinriktad miljö. Lärarna är forskningsaktiva och deltar i den forskningsmiljö som byggts upp
vid lärosätet i form av ”mötesplatser”, liksom i nationella ämnesdidaktiska nätverk, konfenser och olika
samarbetsprojekt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls inte. Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande att studenterna får
breda ämneskunskaper, men det framgår inte vilka kunskaper som fördjupas eller om studenterna får
insikter i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Det finns flera utmaningar såsom stoffträngsel,
studieovana studenter med svaga förkunskaper och skiftande kravnivåer under utbildningen. Det
framgår också att lärosätet inte säkerställer att studenterna har nått sådana kunskaper och färdigheter
i slutet av sin utbildning.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom UVK men säkerställs inte inom inriktningen svenska. Relationen
mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
behandlas enligt bedömargruppen främst inom VFU. Kvalitativ och kvantitativ metod är något som
studenterna möter genom kurser, exempelvis i form av en observationsuppgift i den inledande UVKkursen. Ett utvecklingsområde som bedömargruppen identifierar är behovet av förstärkning av
kompetens bland de undervisande lärarna i kvantitativ teori och metod. För inritningen svenska är det
otydligt för bedömargruppen vilka ämnesspecifika metoder som studenterna tränas i. Det även om
lärosätet väljer litteratur med hänsyn till metoder i ämnes- och ämnesdidaktiska kurser. De
självständiga arbetena visar också på brister i måluppfyllelsen eftersom de saknar vetenskapliga
resonemang om metodval, eller så har studenten missuppfattat den beskrivna metoden alternativt inte
tillämpat den. Genomgående är empirin grund och analyserna enkla. Bedömargruppen anser därför
att lärosätet inte säkerställer att studenterna når denna del av målet. Däremot uppnår lärosätet den del
av målet som rör relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse
för yrkesutövningen. Sammantaget anser bedömargruppen att utbildningen i sin helhet möjliggör
måluppfyllelse men den säkerställs inte.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inom UVK med det säkerställs inte inom inriktningen svenska.
Måluppfyllelsen ska framför allt ske inom de ämnesdidaktiska kurserna som läses i termin 1 – 3.
Ämneskurserna vid lärosätet ger studenterna flera möjligheter att utveckla förmågan att kritiskt och
självständigt tillvarata, systematisera och reflektera, men bedömargruppen menar att progressionen
behöver bli tydligare. Det framgår inte hur lärosätet säkerställer att studenterna har utvecklat en sådan
förmåga. Man kopplar målet starkt till det självständiga arbetet vilka visar på tydliga brister.
Sammantaget anser bedömargruppen att utbildningen i sin helhet möjliggör måluppfyllelse men den
säkerställs inte.
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Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom UVK men säkerställs
inte inom inriktningen svenska. Den senare hälften av UVK är integrerad med den
verksamhetsförlagda delen (VFU) och avgör studentens utveckling av den didaktiska kompetensens
vilket bidrar till måluppfyllelse. De kurser som beskrivs ska bygga vidare på och förena elevrespektive lärar- och ledarskapsperspektivet som sätts in i ett större socialt sammanhang. Till följd av
den betydelse som läggs på VFU-kurserna vill bedömargruppen poängtera vikten av att se över hur
alla studenters VFU-placeringar hanteras så att alla studenter får det stöd de behöver när VFU-platser
ska anordnas. Bedömargruppen anser att utbildningen inte säkerställer studenternas färdighet och
förmåga eftersom examinatorerna för VFU inte själva bedömer hur studenterna fungerar i
undervisningssituationer. Sammantaget gör utbildningens utformning och genomförande det möjligt för
studenterna att få både breda och djupa ämnesdidaktiska kunskaper men de säkerställs inte.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inom UVK men säkerställs inte inom inriktningen svenska. UVK bidrar till
måluppfyllelse genom utarbetandet av nyckelkompetenser och erbjuder en god systematik för
progression. De avslutande kurserna inom UVK bidrar till att säkerställa studenternas förmåga att
utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt. Ämneskursernas
utformning och upplägg ger möjlighet för studenterna att utveckla förmågan att planera och utveckla
svenskundervisning och anpassa svenskundervisningen till olika elevers behov. Inom UVK förtjänar
organiserandet av VFU med dess fokus på trepartssamtal och analyser av praktiska moment att lyftas
som en styrka för att uppnå examensmålet. Tyvärr är inte examinationen av VFU tillfredställande för
inriktningen svenska. Eftersom examinatorerna för VFU inte gör någon egen bedömning av
studenterna i undervisningssituationer anser bedömargruppen att måluppfyllelse inte säkerställs.
Sammantaget anser därmed bedömargruppen att utbildningen i sin helhet möjliggör måluppfyllelse
men den säkerställs inte.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls bland annat genom
att en viktig utgångspunkt för målet är det som lärosätet kallar dubbelt normperspektiv. Det betyder att
läraryrkets värderelaterade dimensioner ska vila på normativ grund, till exempel mänskliga rättigheter
och barnkonventionen. I självvärderingen beskrivs detta som ett förhållningssätt på två nivåer – en
normativ nivå och en normkritisk metanivå. Detta betraktar bedömargruppen som en styrka och
kvalitetssäkring av målet. Även om de värderelaterade dimensionerna ska finnas närvarande under
hela utbildningen är det framför allt under UVK-kurserna och VFU som studenterna förväntas utveckla
den här nyckelkompetensen och nå examensmålet. Ett utvecklingsområde som bedömarna
identifierar i relation till målet är att på ett tydligare sätt säkerställa hur momenten bedöms och
dokumenteras.
Lärosätet beskriver hur utbildningen kopplar begreppet jämställdhet till maktbegreppet och hur dessa
begrepp tas upp och behandlas i flera olika UVK-kurser såsom exempelvis i kursen Skolväsendets
historia och samhällsuppdrag där det bland annat sker en introduktion av vetenskapliga begrepp som
genus, etnicitet och klass till frågan om genusperspektiv i skolan. I självvärderingen betonas att
lärosätet har ett bredare perspektiv på jämställdhet än bara jämställdhet mellan kvinnor och män.
Bedömarna uppfattar således att lärosätet behöver förtydliga jämställdhetsaspekter med avseende på
kön i utbildningen. Det framgår inte heller om jämställdhetsperspektivet beaktas under de
verksamhetsförlagda kurserna. Det är viktigt för att studenterna ska kunna beakta, kommunicera och
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förankra ett jämställdhetsperspektiv i den egna pedagogiska verksamheten. Sammantaget beaktas
jämställdhetsperspektivet i utbildningens innehåll, utformning och genomförande, men det finns
utvecklingsmöjligheter.
Lärosätet bedriver ett stort och systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete, både för utbildningen i
sin helhet och på kursnivå. Huvuddelen av ämneslärarutbildningens arbete med uppföljning, åtgärder
och återkoppling sker inom det som i benämns som operativt kvalitetsarbete på flera nivåer.
Kvalitetsarbetet utgör i många fall grund för diskussioner inom arbetslag. Det fungerar i sin tur som ett
underlag för att förbättra undervisningen och på ett bättre sätt synliggöra utbildningens olika delar för
studenterna. Bedömargruppen tycker att det är ett bra sätt att omsätta lärosätets kvalitetsarbete till
praktiska åtgärder. Åtgärder som gjorts för att motverka andelen avhopp är att redan från början
förtydliga att utbildningen förutsätter heltidsstudier. Detta anser bedömargruppen är en viktig åtgärd för
att ge studenterna tillräcklig information om vad högre studier ställer för krav. Under hösten 2018
pågår en uppföljning och genomlysning av programmets avhopp med hjälp från utbildnings- och
forskningskansliet vid lärosätet, vilket bedömargruppen ser som ett prioriterat arbete. Studenterna
bedöms ha goda möjligheter att genomföra utbildningen inom planerad studietid.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
I kurserna finns ”kurslag”, vilket innebär att studentrepresentanter träffar den kursansvariga läraren i
mitten av kursen. Undervisande lärare finns tillgängliga i samband med undervisningen via nätet.
Bedömargruppen finner det som särskilt viktigt att så sker eftersom distansutbildning ställer särskilda
krav på tillgänglighet och synlighet av undervisande lärare. Lärosätet bör komplettera det
studentinflytande som finns i programmets kurser med något på programnivå, eftersom programmet
har saknat ett etablerat forum för detta. Ett viktigt utvecklingsområde är därför att lärosätet noga följer
om studentrepresentationen i de olika organen säkerställs. För svensklärarutbildningen har
studenterna har olika möjligheter, både formella och informella, att påverka sina studier, men
utvecklingsmöjligheter finns således på programnivå. Bedömargruppen anser därmed att studenterna
har inflytande över utbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studenternas beredskap för att arbeta i en skola och i ett samhälle i förändring. Det finns en väl
utvecklad samverkan med arbetslivet och med Skolverket, och ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte
mellan utbildningens lärare och verksamma lärare i ungdomsskolan. Allt samarbete med det
omkringliggande samhället bygger på idén att utveckla ny kunskap genom att knyta samman
verksamheterna i skola och akademi samt arbetsliv och utbildning under hela yrkeslivet.
Bedömargruppen finner det samarbete som lärosätet har byggt upp som såväl relevant som
kvalitetshöjande för utbildningen. Det finns en nära samverkan med skolhuvudmännen i Dalaregionen.
Det anordnas även forskningscirklar där lärare från en eller flera skolor samarbetar med en forskare
vid lärosätet under en sammanhängande period utifrån en verksamhetsinitierad problemställning.
Högskolan Dalarna

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4597
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gymnasieskolan i
undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Underlagen visar att det finns en tillfredsställande lärarkompetens inom utbildningsvetenskaplig kärna
(UVK). Många lärare är involverade om än på låg procent av heltid. Samtliga undervisande lärare är
tillsvidare anställda och har genomgått högskolepedagogisk utbildning. De flesta av lärarna har många
års erfarenhet av att undervisa inom högre utbildning, många har lärarexamen och flera av de
disputerade lärarna har sin examen inom ett utbildningsvetenskapligt område. För inriktningen
svenska är antalet disputerad personal i minsta laget med tanke på utbildningens volym. Likaså råder
obalans mellan språkvetare och litteraturvetare respektive mellan språkdidaktiker och
litteraturdidaktiker, vilket medför att personalsituationen på kort sikt inte är tillfredställande enligt
bedömargruppen. Lärosätet visar dock att man är medvetna om personalsituationen och arbetar
systematiskt med att rekrytera lärare och att stärka och behålla lärarkompetens. Bedömargruppen ser
det som en styrka att en stor andel av lärarna har lärarexamen och egen erfarenhet av undervisning i
ungdomsskolan. Genom nyrekryteringar och skolverksuppdrag stärks också den professionsinriktade
kompetensen kontinuerligt. När kompetensen från utbildningens olika delar vägs samman så bedöms
helheten som svagt men tillfredställande. Det med förutsättningen att ovan nämnda rekryteringar för
att stärka kompetensen inom svenska fullföljs.
Det finns en tillfredsställande utbildningsmiljö. Lärosätet beskriver en omfattande forskningsmiljö för
”utbildning och lärande” och intresserar sig särskilt för förskola, skola och utbildning. Exempel på
professionsinriktning är Pedagogiskt utvecklingscentrum, forskarskolan för verksamma lärare,
lärarutbildningsdagar och samverkan med handledare för den verksamhetsförlagda utbildningen
(VFU). Bedömargruppen uppfattar att det finns ett tillfredsställande nära samband mellan forskning
och utbildning. Att lärarkollektivet till stora delar finns i en miljö där forskning pågår ser bedömarna
som positivt. Till exempel har olika former av mötesplatser inrättats för att koppla forskning och
utbildning närmare varandra. För inriktningen svenska finns en tillfredsställande vetenskaplig och
professionsinriktad miljö. Lärarna är forskningsaktiva och deltar i den forskningsmiljö som byggts upp
vid lärosätet i form av ”mötesplatser”, liksom i nationella ämnesdidaktiska nätverk, konfenser och olika
samarbetsprojekt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls så till vida att utbildningen möjliggör måluppfyllelse men den säkerställs inte. Utbildningen
möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande att studenterna får både breda och djupa
ämneskunskaper. De granskade självständiga arbetena visar dock att lärosätet inte säkerställer
genom examination att studenterna når sådana kunskaper och färdigheter i slutet av sin utbildning.
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Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom UVK men säkerställs inte inom inriktningen svenska. Relationen
mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen,
behandlas enligt bedömargruppen främst inom VFU. Kvalitativ och kvantitativ metod är något som
studenterna möter genom kurser, exempelvis i form av en observationsuppgift i den inledande UVKkursen. Ett utvecklingsområde som bedömargruppen identifierar är behovet av förstärkning av
kompetens bland de undervisande lärarna i kvantitativ teori och metod. För inritningen svenska är det
otydligt för bedömargruppen vilka ämnesspecifika metoder som studenterna tränas i. Det även om
lärosätet väljer litteratur med hänsyn till metoder i ämnes- och ämnesdidaktiska kurser. De
självständiga arbetena visar också på brister i måluppfyllelsen eftersom de saknar vetenskapliga
resonemang om metodval, eller så har studenten missuppfattat den beskrivna metoden alternativt inte
tillämpat den. Genomgående är empirin grund och analyserna enkla. Bedömargruppen anser därför
att lärosätet inte säkerställer att studenterna når denna del av målet. Däremot uppnår lärosätet den del
av målet som rör relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse
för yrkesutövningen. Sammantaget anser bedömargruppen att utbildningen i sin helhet möjliggör
måluppfyllelse men den säkerställs inte.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inom UVK med det säkerställs inte inom inriktningen svenska.
Måluppfyllelsen ska framför allt ske inom de ämnesdidaktiska kurserna som läses i termin 1 – 3.
Ämneskurserna vid lärosätet ger studenterna flera möjligheter att utveckla förmågan att kritiskt och
självständigt tillvarata, systematisera och reflektera, men bedömargruppen menar att progressionen
behöver bli tydligare. Det framgår inte hur lärosätet säkerställer att studenterna har utvecklat en sådan
förmåga. Man kopplar målet starkt till det självständiga arbetet vilka visar på tydliga brister.
Sammantaget anser bedömargruppen att utbildningen i sin helhet möjliggör måluppfyllelse men den
säkerställs inte.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom UVK men säkerställs
inte inom inriktningen svenska. Den senare hälften av UVK är integrerad med den
verksamhetsförlagda delen (VFU) och avgör studentens utveckling av den didaktiska kompetensens
vilket bidrar till måluppfyllelse. De kurser som beskrivs ska bygga vidare på och förena elevrespektive lärar- och ledarskapsperspektivet som sätts in i ett större socialt sammanhang. Till följd av
den betydelse som läggs på VFU-kurserna vill bedömargruppen poängtera vikten av att se över hur
alla studenters VFU-placeringar hanteras så att alla studenter får det stöd de behöver när VFU-platser
ska anordnas. Bedömargruppen anser att utbildningen inte säkerställer studenternas färdighet och
förmåga eftersom examinatorerna för VFU inte själva bedömer hur studenterna fungerar i
undervisningssituationer. Sammantaget gör utbildningens utformning och genomförande det möjligt för
studenterna att få både breda och djupa ämnesdidaktiska kunskaper men de säkerställs inte.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inom UVK men säkerställs inte inom inriktningen svenska. UVK bidrar till
måluppfyllelse genom utarbetandet av nyckelkompetenser och erbjuder en god systematik för
progression. De avslutande kurserna inom UVK bidrar till att säkerställa studenternas förmåga att
utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt. Ämneskursernas
utformning och upplägg ger möjlighet för studenterna att utveckla förmågan att planera och utveckla
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svenskundervisning och anpassa svenskundervisningen till olika elevers behov. Inom UVK förtjänar
organiserandet av VFU med dess fokus på trepartssamtal och analyser av praktiska moment att lyftas
som en styrka för att uppnå examensmålet. Tyvärr är inte examinationen av VFU tillfredställande för
inriktningen svenska. Eftersom examinatorerna för VFU inte gör någon egen bedömning av
studenterna i undervisningssituationer anser bedömargruppen att måluppfyllelse inte säkerställs.
Sammantaget anser därmed bedömargruppen att utbildningen i sin helhet möjliggör måluppfyllelse
men den säkerställs inte.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls bland annat genom
att en viktig utgångspunkt för målet är det som lärosätet kallar dubbelt normperspektiv. Det betyder att
läraryrkets värderelaterade dimensioner ska vila på normativ grund, till exempel mänskliga rättigheter
och barnkonventionen. I självvärderingen beskrivs detta som ett förhållningssätt på två nivåer – en
normativ nivå och en normkritisk metanivå. Detta betraktar bedömargruppen som en styrka och
kvalitetssäkring av målet. Även om de värderelaterade dimensionerna ska finnas närvarande under
hela utbildningen är det framför allt under UVK-kurserna och VFU som studenterna förväntas utveckla
den här nyckelkompetensen och nå examensmålet. Ett utvecklingsområde som bedömarna
identifierar i relation till målet är att på ett tydligare sätt säkerställa hur momenten bedöms och
dokumenteras.
Lärosätet beskriver hur utbildningen kopplar begreppet jämställdhet till maktbegreppet och hur dessa
begrepp tas upp och behandlas i flera olika UVK-kurser såsom exempelvis i kursen Skolväsendets
historia och samhällsuppdrag där det bland annat sker en introduktion av vetenskapliga begrepp som
genus, etnicitet och klass till frågan om genusperspektiv i skolan. I självvärderingen betonas att
lärosätet har ett bredare perspektiv på jämställdhet än bara jämställdhet mellan kvinnor och män.
Bedömarna uppfattar således att lärosätet behöver förtydliga jämställdhetsaspekter med avseende på
kön i utbildningen. Det framgår inte heller om jämställdhetsperspektivet beaktas under de
verksamhetsförlagda kurserna. Det är viktigt för att studenterna ska kunna beakta, kommunicera och
förankra ett jämställdhetsperspektiv i den egna pedagogiska verksamheten. Sammantaget beaktas
jämställdhetsperspektivet i utbildningens innehåll, utformning och genomförande, men det finns
utvecklingsmöjligheter.
Lärosätet bedriver ett stort och systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete, både för utbildningen i
sin helhet och på kursnivå. Huvuddelen av ämneslärarutbildningens arbete med uppföljning, åtgärder
och återkoppling sker inom det som i benämns som operativt kvalitetsarbete på flera nivåer.
Kvalitetsarbetet utgör i många fall grund för diskussioner inom arbetslag. Det fungerar i sin tur som ett
underlag för att förbättra undervisningen och på ett bättre sätt synliggöra utbildningens olika delar för
studenterna. Bedömargruppen tycker att det är ett bra sätt att omsätta lärosätets kvalitetsarbete till
praktiska åtgärder. Åtgärder som gjorts för att motverka andelen avhopp är att redan från början
förtydliga att utbildningen förutsätter heltidsstudier. Detta anser bedömargruppen är en viktig åtgärd för
att ge studenterna tillräcklig information om vad högre studier ställer för krav. Under hösten 2018
pågår en uppföljning och genomlysning av programmets avhopp med hjälp från utbildnings- och
forskningskansliet vid lärosätet, vilket bedömargruppen ser som ett prioriterat arbete. Studenterna
bedöms ha goda möjligheter att genomföra utbildningen inom planerad studietid.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
I kurserna finns ”kurslag”, vilket innebär att studentrepresentanter träffar den kursansvariga läraren i
mitten av kursen. Undervisande lärare finns tillgängliga i samband med undervisningen via nätet.
Bedömargruppen finner det som särskilt viktigt att så sker eftersom distansutbildning ställer särskilda
krav på tillgänglighet och synlighet av undervisande lärare. Lärosätet bör komplettera det
studentinflytande som finns i programmets kurser med något på programnivå, eftersom programmet
har saknat ett etablerat forum för detta. Ett viktigt utvecklingsområde är därför att lärosätet noga följer
om studentrepresentationen i de olika organen säkerställs. För svensklärarutbildningen har
studenterna har olika möjligheter, både formella och informella, att påverka sina studier, men
utvecklingsmöjligheter finns således på programnivå. Bedömargruppen anser därmed att studenterna
har inflytande över utbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studenternas beredskap för att arbeta i en skola och i ett samhälle i förändring. Det finns en väl
utvecklad samverkan med arbetslivet och med Skolverket, och ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte
mellan utbildningens lärare och verksamma lärare i ungdomsskolan. Allt samarbete med det
omkringliggande samhället bygger på idén att utveckla ny kunskap genom att knyta samman
verksamheterna i skola och akademi samt arbetsliv och utbildning under hela yrkeslivet.
Bedömargruppen finner det samarbete som lärosätet har byggt upp som såväl relevant som
kvalitetshöjande för utbildningen. Det finns en nära samverkan med skolhuvudmännen i Dalaregionen.
Det anordnas även forskningscirklar där lärare från en eller flera skolor samarbetar med en forskare
vid lärosätet under en sammanhängande period utifrån en verksamhetsinitierad problemställning.
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Högskolan i Gävle
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Högskolan i Gävle

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4482

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande
Inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) är antalet lärare och deras sammantagna kompetens,
vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska, adekvat. Lärosätet har en planering och
systematik för kompetensförsörjning och kompetensutveckling med vetenskaplig och
högskolepedagogisk meritering samt överblick av kompetensbehov. Lärosätet har en god bild av
lärarutbildningens vetenskapliga och professionsinriktade utbildningsmiljö genom att det finns en
sammanhållen miljö där forskningsprojekt och forskningsområden och deras koppling till områden i
den utbildningsvetenskapliga kärnan framgår. Det är positivt att lärosätet identifierat områden för
professions- och verksamhetsutveckling såsom exemplet med projektet Nätbaserat lärande.
Inom inriktningen matematik står det klart att när det gäller personal är antalet lärare och deras
sammantagna kompetens (vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska) god och adekvat.
Lärosätet har en planering och systematik för kompetensförsörjning och kompetensutveckling med
vetenskaplig och högskolepedagogisk meritering samt överblick av kompetensbehov. Den
matematiska och matematikdidaktiska miljön är god både avseende vetenskaplighet och
professionsmässigt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls genom att lärosätet visar tydligt att de områden inom matematik som krävs för
yrkesutövningen ingår i utbildningen. Lärosätet anger en grundton, där gedigna ämneskunskaper ses
som en av grundstenarna för en gymnasielärarutbildning i matematik, med en start i de vanliga kurser
som brukar ingå i en grundutbildning inom matematik, följt med kurser på högre nivå som ger en stabil
begreppslig grund för mycket av gymnasiematematiken, med innehåll som är centrala i gymnasiets
kurser, t.ex. för differential- och integralkalkylen. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Måluppfyllelsen för vetenskapsteori och forskningsmetoder samt
relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet säkerställs genom att studenterna
möter och tillämpar teorier och metoder inom utbildningsvetenskaplig forskning samt analyserar
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sambandet mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Studenterna tränas att granska inte
minst olika kvantitativa data rörande skolresultat och effektstudier. Metod och teori följs senare upp i
ämnesstudierna på en fördjupad nivå och som förberedelse för de självständiga arbetena. Målet
uppfylls inom inriktningen matematik. Kursmål som på olika sätt berör matematikens vetenskapliga
grund återfinns i flera av kurserna. Främst gäller detta de senare kurserna, målen i dessa kurser är
tydligt relaterade till matematiken som vetenskaplig verksamhet. De inlämningsuppgifter som utgör
stommen i dessa kurser, liksom även deras huvudsakliga examination, går huvudsakligen ut på att
bevisa och tillämpa matematiska satser. På detta sätt övar studenterna på att tillämpa metoder och
arbetssätt som matematiker använder i sin vetenskapliga verksamhet. Kunskaper om kvalitativa och
kvantitativa forskningsmetoder nås inom matematikdidaktikens kurser och i det självständiga arbetet
och examinationsformerna bedöms vara tillfredsställande. En viktig aspekt av de matematikdidaktiska
kurserna, bland annat som förberedelse för det självständiga arbete, är att introducera studenterna till
några av de mest centrala matematikdidaktiska teoretiska ramverken och metodologierna. Den
kunskap om matematikens och matematikdidaktikens vetenskapsteori och forskningsmetoder som
studenterna utvecklat under utbildningen får sedan sin tillämpning i det självständiga arbetet, när
studenten förväntas att med användande av matematikens eller matematikdidaktikens vetenskapliga
teorier och metoder genomföra ett större enskilt arbete. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Lärosätet beskriver på ett tillfredsställande sätt hur studenterna
får möjlighet att uppnå målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt relevanta forskningsresultat. Målet rör kritisk reflektion utifrån egna och andras
erfarenheter i relation till aktuell forskning och hur examinationen sker. I kurserna inom UVK finns flera
examinerande moment där studenterna bland annat får möjlighet att reflektera över erfarenheter
genom muntlig redovisning av sina från VFU:n samt bidra till yrkesverksamheten genom koppling av
bearbetade erfarenheter till vetenskaplig forskning. Målet uppfylls inom inriktningen matematik det
framkommer att studenterna i många olika kurser arbetar med att presentera egna lösningar och ta del
av varandras erfarenheter samt att de ser på inspelade lektioner (japansk och svensk kontext) för att
reflektera över och analysera de inspelade lärarnas erfarenheter. I alla matematikkurser ingår det i
större eller mindre grad att reflektera över varför olika matematiska påståenden är giltiga, analysera
under vilka förutsättningar satser gäller, avgöra vilka matematiska metoder som är lämpliga för att lösa
vissa typer av problem. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör
och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Målet säkerställs genom
exempelvis tillämpning av metoder för att synliggöra och analysera specifika händelser i klassrummet,
återkoppling på genomförd undervisning, reflektioner om lärande och träning att bedöma autentiska
elevtexter och hur bedömningar kan kommuniceras. Målet uppfylls i inriktningen matematik genom att
VFU-kursen och det självständiga arbetet tas upp i självvärderingen som didaktiska grunder som
tillsammans med de tre matematikdidaktikkurserna utgör stommen för att nå målet. Det förekommer
även didaktiska inslag i de ämnesteoretiska kurserna i matematik. I de matematikdidaktiska kurserna
anges tillämpning av didaktik och metodik spela en viktig roll. Som examinerande moment ingår i alla
tre kurserna problemdemonstrationer vid tavlan, där studenternas förmåga att på ett didaktiskt
genomtänkt sätt presentera matematiska resonemang i en undervisningssituation testas.

Ölk

BESLUT

89(360)

Datum

Reg.nr

2020-02-18

411-00374-18
411-00375-18
411-00376-18
411-00377-18

Föreläsningar och seminarier kring didaktiska aspekter av gymnasieskolans matematik ingår också i
alla tre kurserna. En kurs tar upp hur man på olika sätt kan använda matematikhistorien som didaktiskt
hjälpmedel, dels hur ett matematikhistoriskt perspektiv kan användas för didaktiska syften i den
konkreta matematikundervisningen, dels hur den kan användas som illustration av det eventuella
sambandet mellan matematiska begrepps historiska utveckling och den individuella
begreppsutvecklingen. Bedömargruppen ser detta som ett gott exempel för hur man kan examinera
målet. Det beskrivna innehållet i didaktiska kurserna tillsammans med kopplingen till VFU:n och det
självständiga arbetet bedöms ge studenterna goda möjligheter att nå målet. Bedömargruppen anser
sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
säkerställs inom den utbildningsvetenskapliga kärnan genom att studenter reflekterar över och
analyserar den enskilda elevens lärande och utveckling, men också genom att studenten arbetar med
variation av behov och förutsättningar som kan finnas i olika elevgrupper. Målet uppfylls i inriktningen
matematik uppfylls genom att planering, genomförande och utvärdering anges som en central del i alla
de didaktiska kurserna och ett flertal moment med till exempel lektionsplaneringar med inslag där
studenterna förväntas reflektera över olika didaktiska situationer beskrivs användas i olika kurser.
Vidare får de kritiskt reflektera över styrkor och svagheter hos olika lösningsmetoder och
presentationsformer, både ur ett matematiskt och ur ett matematikdidaktiskt perspektiv. Detta är en
viktig aspekt av den didaktiska kompetensen i matematik, ett ämne som i hög grad kretsar kring
problemlösning. I den tredje matematikdidaktikkursen får studenterna planera, genomföra och
utvärdera egen pedagogisk verksamhet som en förberedelse för VFU-kursen. Bedömargruppen anser
sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet att bedöma utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling säkerställs genom en kurs som
berör skolans demokratiska uppdrag, barnkonventionen, mänskliga rättigheter, jämställdhet, HBTQ
samt mobbning och diskriminering, VFU och kopplingen till det pedagogiska arbetet samt kursen
Hållbar utveckling. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Lärosätet redogör för hur organisationen aktivt arbetar utifrån fastställda riktlinjer för att säk ra ett
jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Lärosätet ger ett antal exempel på hur genusperspektiv och
könsskillnader förankras hos studenterna. Inom inriktningen matematik har det gjorts översyn av
litteratur och lärosätet fann en jämn könsfördelning mellan författare inom matematikdidaktiken, men
en betydligt ojämnare fördelning inom matematikämnet. Det har gjorts översyn av balans mellan
kvinnliga/manliga föreläsare och lärare på kurserna och balansen är där god. Sett till kursernas
innehåll, så är det matematiska ämnesinnehållet i sig könsneutralt. Didaktisk forskning om kön och
matematik tas upp i viss mån i de didaktiska kurserna. Sammantaget görs bedömningen att ett
jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll, utformning och
genomförande och att studenterna ges goda möjligheter att nå förmågan att beakta, kommunicera och
förankra ett jämställdhetsperspektiv.
För säkerställande av uppföljning, åtgärder och återkoppling finns upparbetade kontaktytor och arenor
för utvecklingsarbete för olika aktörer i programmen som ämnesansvariga och ansvariga för den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Programmet
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utvärderas varje år och VFU följs kontinuerligt också upp med studenter och VFU-handledare. På
kursnivå finns en upparbetad och synliggjord process för beredning, genomförande och uppföljning av
kursvärderingar. I inriktningen matematik framgår måluppfyllelse genom att det i organisationen finns
upparbetade kontaktytor och arenor för utvecklingsarbete mellan olika aktörer i programmen.
Programmet utvärderas årligen och VFU följs kontinuerligt också upp med studenter och VFUhandledare. På kursnivå finns en upparbetad och synliggjord process för beredning, genomförande
och uppföljning av kursvärderingar.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande
Självvärderingen och intervjuerna visar att det finns rutiner för studentinflytande och strukturer för
studenters medverkan i beredande och beslutande organ. Studenter kan också verka i mer informella
sammanhang där de kan ge synpunkter på sina studier.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande
Lärosätet redogör för olika typer av samverkan med det omgivande samhället i stort och ger exempel
på konkreta aktiviteter både inom utbildningen och i anslutning till mer externt riktade verksamheter som
bidrar till att ge studenter beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Högskolan i Gävle

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4498

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i

Ifrågasatt
kvalitet

undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) står det klart att antalet lärare och deras sammantagna
kompetens är adekvat. Lärosätet har en planering och systematik för kompetensförsörjning och
kompetensutveckling med vetenskaplig och högskolepedagogisk meritering samt överblick av
kompetensbehov. När det gäller personal för inriktningen svenska, ser bedömargruppen att det finns
påtagliga brister på personalsidan inom ämneslärarutbildningen, lärarresurserna är knappa och
utmaningarna mycket stora. Personalen är på kort sikt tillfredställande, i synnerhet eftersom det ser ut
som att en visstidsanställd lektor i litteraturvetenskap övergår i en tillsvidareanställning.
Bedömargruppen menar dock att lärosätet måste ta krafttag för att säkra kompetensen på lång sikt.
Det gäller både vetenskaplig, ämnesdidaktisk och professionsrelaterad kompetens.
Lärosätet har en god bild av den vetenskapliga och professionsinriktade utbildningsmiljö inom UVK
genom att det finns en sammanhållen miljö där forskningsprojekt och forskningsområden och deras
koppling till områden i UVKn framgår. Det är positivt att lärosätet identifierat områden för professionsoch verksamhetsutveckling såsom exemplet med projektet Nätbaserat lärande. För inriktningen
svenska finns det dock flera brister och bedömargruppen anser inte att utbildningsmiljön är
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tillfredställande. Av underlagen att döma arbetar lärosätet aktivt för att länka samman disciplinerna
svenska språket och litteraturvetenskap vilka traditionellt har varit helt åtskilda. Det är enligt
bedömargruppen lovvärt men inte tillräckligt för att utvärdera utbildningsmiljön som vetenskapligt
fullgod och professionsinriktad. Den förhållandevis svaga ämnesdidaktiska miljön lyser igenom och
generellt är det svårt att se hur forskningen vid lärosätet genomsyrar utbildningen i stort. Positivt är
dock att studenterna tar del av och reflekterar över forskning i ökande svårighetsgrad.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Bedömargruppen ser att det finns en medveten progression i ämnet även om de
ämnesteoretiska kunskaperna kan ses som något snäva.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. I UVK uppfylls målet på grundläggande nivå eftersom studenterna
möter och tillämpar teorier och metoder inom utbildningsvetenskaplig forskning samt analyserar
sambandet mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Studenterna tränas att granska, inte
minst olika kvantitativa data rörande skolresultat och effektstudier. Metod och teori ska sedan följas
upp i ämnesstudierna på en fördjupad nivå och som förberedelse för de självständiga arbetena. För
svenskämnet framgår att fördjupningen inte sker och enligt bedömargruppen krävs en genomgång för
att säkerställa studenternas möjlighet till fördjupade kunskaper när examen utfärdas. Denna
genomgång bör göras i nära samverkan med den utbildningsvetenskapliga kärnan för att man på så
vis kan se över vilka metoder som behandlas var och när i utbildningen. Trots att UVK bidrar till
måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom inriktningen svenska är så omfattande att
utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Målet rör kritisk reflektion utifrån egna och andras erfarenheter i
relation till aktuell forskning och hur examinationen sker. I kurserna inom UVK finns flera
examinerande moment där studenterna bland annat får möjlighet att reflektera över erfarenheter
genom muntlig redovisning av sina från VFU:n samt bidra till yrkesverksamheten genom koppling av
bearbetade erfarenheter till vetenskaplig forskning. Fördjupningen ska ske främst i samband med det
självständiga arbetet, och bedömargruppen rekommenderar lärosätet att se över progressionen och
länkningen mellan olika delar såsom lärandeaktiviteter, mål och examinationer under hela
utbildningen. Trots svagheterna som finns anser bedömargruppen att lärosätet har visat att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Inom UVK sker det
exempelvis genom tillämpning av metoder för att synliggöra och analysera specifika händelser i
klassrummet, återkoppling på genomförd undervisning, reflektioner om lärande och träning att bedöma
autentiska elevtexter och hur bedömningar kan kommuniceras. Inriktningen svenska bidrar till
måluppfyllelse men bedömargruppen noterar att det finns vissa utmaningar, i synnerhet för studenter
på distansutbildning. Samtliga studenter behöver ledas tydligt mot dessa förmågor och få chansen att
pröva dem i skarpt läge, till exempel ute på VFU, i högre grad än vad som sker nu. Trots svagheterna
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som finns anser bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Inom UVK får studenterna reflektera över och analysera den enskilda elevens lärande och
utveckling, men arbetar också med variation av behov och förutsättningar som kan finnas i olika
elevgrupper. För inriktningen svenska finns det vissa svagheter. Bedömargruppen menar dock att
lärosätet visar medvetenhet om dessa utmaningar och har klara tankar över hur dessa aspekter ska
utvecklas i framtiden. Exempelvis har man börjat fördjupa arbetet med elevtexter och enskilda elevers
skrivutvecklingsbehov under VFU:n. Trots svagheterna som finns anser bedömargruppen att lärosätet
har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att bedöma utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Det sker genom en
kurs som berör skolans demokratiska uppdrag, barnkonventionen, mänskliga rättigheter, jämställdhet,
HBTQ samt mobbning och diskriminering, VFU och kopplingen till det pedagogiska arbetet samt
kursen Hållbar utveckling.
Lärosätet redogör för hur organisationen aktivt arbetar utifrån fastställda riktlinjer för att säkra ett
jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Lärosätet ger ett antal exempel på hur genusperspektiv och
könsskillnader förankras hos studenterna. Inriktningen svenska bidrar i hög grad till att studenten möter
jämställdhetsperspektivet i utbildningen, men att det framför allt sker inom litteraturvetenskap och att
perspektivets förankring kan stärkas inom den språkvetenskapliga delen av utbildningen.
För säkerställande av uppföljning, åtgärder och återkoppling finns upparbetade kontaktytor och arenor
för utvecklingsarbete för olika aktörer i programmen som ämnesansvariga och ansvariga för UVK och
VFU. Programmet utvärderas varje år och VFU följs kontinuerligt upp med studenter och VFUhandledare. På kursnivå finns en upparbetad och synliggjord process för beredning, genomförande och
uppföljning av kursvärderingar. Dessa rutiner och kontaktytor för uppföljning på programnivå är dock
inte tillräckliga för uppföljning av svensklärarutbildningen. Lärosätets systematiska kvalitetsarbete och
förberedande arbete med genomströmning har flera olika brister, enligt bedömargruppen. Lärarna har
visserligen en dialog och kontakt med utbildningsledare för programnivå, men utvecklingsarbetet vilar
inte på ett robust underlag. Den bristande systematiken medför också att det för bedömargruppen blir
otydligt hur kvalitetsarbetet vid behov omsätts i åtgärder för kvalitetsutveckling. Lärarlaget i svenska
lyfter även utmaningar och bristande resurser, och menar att de inte är tillräckligt förberedda på den
mångfacetterade studentgruppen där flera kommer från andra språk- och kulturområden eller har
neuropsykologiska funktionshinder. Bedömargruppen ser positivt på att lärarlaget har identifierat sitt
behov av kompetensutveckling och tid för att arbeta med dessa grupper, och rekommenderar därför
att lärosätet tar fram en handlingsplan för kvalitetsarbete och genomströmning, med ett tydligt fokus
på de utmaningar som identifierats.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara inte tillfredsställande.
På övergripande nivå beskriver lärosätet rutiner för studentinflytande och strukturer för studenters
medverkan i beredande och beslutande organ. Studenter kan också verka i mer informella
sammanhang där de kan ge synpunkter på sina studier. Särskilt för svensklärarutbildningen finns det
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brister i det formella inflytandet även om det informella verkar fungera väl. Bedömargruppen anser att
studenterna inte har tillräckliga förutsättningar för inflytande, även om de har möjlighet att uttrycka
synpunkter på didaktiska seminarier. Inflytandet berör framförallt vad lärosätet strävar mot, och inte
vad lärosätet för tillfället gör. I nuläget finns det ingen formell påverkansmöjlighet för
svensklärarstudenter, till exempel vad gäller arbetet med kursplaner. Det finns dock goda exempel när
det gäller informellt studentinflytande, och där granskar studenterna sina egna kursplaner och
tentamensfrågor under utbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet redogör för olika typer av samverkan med det omgivande samhället i stort och ger exempel
på konkreta aktiviteter både inom utbildningen och i anslutning till mer externt riktade verksamheter som
bidrar till att ge studenter beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Lärosätet arbetar dock på en
mer övergripande nivå för att lärarutbildningen ska vara användbar och utveckla studentens
beredskap för att möta förändringar i arbetslivet. Ett utvecklingsområde är att arbeta mer för att särskilt
svensklärarutbildningen ska leva upp till detta. Det framgår att det finns planer på att samverka med
yrkesverksamma svensklärare på gymnasieskolan och att föra gemensamma didaktiska diskussioner
om de olika delarna av svenskämnet. Bedömargruppen anser därmed att det inte finns en
implementerad samverkan med det omgivande samhället utöver VFU, särskilt för
svensklärarutbildningen. Arbetsliv och samverkan bedöms som uppfyllt under förutsättning att
lärosätet förverkligar ovan nämnda planer.

Ölk

BESLUT

94(360)

Datum

Reg.nr

2020-02-18

411-00374-18
411-00375-18
411-00376-18
411-00377-18

Högskolan i Halmstad
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Högskolan i Halmstad

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4519

Hög kvalitet
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Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Bedömargruppen bedömer att kompetensen inom UVK finns på kort sikt men att kompetensen inte är
tillfredställande på lång sikt. I nuläget lånar lärosätet in kompetens som saknas, vilket är positivt när
det tillför aktuell kunskap från professionen eller andra delar av samhället. När kompetensen skulle
kunna uppbäras av lärare rekommenderar dock bedömargruppen att lärosätet för kontinuitetens skull
självt tillgodoser dessa behov. Det behövs även ytterligare kompetens till följd av en omorganisation
av UVK och att ett stort ansvar vilar på utbildningens nyckelpersoner. Behovet av rekryteringar har
identifierats av lärosätet men det finns ingen tydlig strategi när det gäller UVK för att säkerställa att
antalet lärare och deras kompetens står i relation till utbildningens volym, innehåll och genomförande
på lång sikt. Bedömargruppen rekommenderar därmed lärosätet att ge stöd för att nödvändig
kompetens ska kunna tillgodoses, antingen genom nyrekrytering eller genom kompetensutveckling av
befintliga lärare. För inriktningen svenska finns det en vetenskaplig, professionsrelaterad och
pedagogisk kompetens som står i proportion till utbildningens volym, enligt bedömargruppen, men den
ämnesdidaktiska kompetensen kan stärkas. Lärosätet vet om detta och här sker ett långsiktigt
kompetensförsörjningsarbete som inkluderar rekryteringar. Lärosätet ser till att lärarna har
högskolepedagogisk kompetens, bland annat genom högskolepedagogisk utbildning. En av lärarna
arbetar också i ungdomsskolan och flera har tidigare arbetat med det relevanta åldersspannet i
skolan. De kopplar sin erfarenhet till undervisningen, vilket gör att det finns en professionsrelaterad
kompetens som är tillräcklig, enligt bedömargruppen.
Bedömargruppen ser lärosätets vetenskapliga miljö som tillräcklig för utbildningen. De flesta lärare har
möjlighet att forska i någon mån och många kan koppla forskningen till UVK-kurser. Därmed etableras
ett nära samband med forskningen. För att studenterna ska få tillgång till en mer professionsinriktad
miljö har lärosätet också ett nära samarbete med skolor i närområdet, och lärare från skolorna anlitas
regelbundet för att bidra med aktuella kunskaper. Ledningen uttrycker en önskan om och strävan efter
att få forskarutbilda fler, och det skulle kunna stärka forskningsmiljön och professionsanknytningen
ytterligare. I utbildningsmiljön finns det vissa samordningsproblem, men miljön ger ändå ett intryck av
att erbjuda bredd och ämnes- och UVK-övergripande insikter, möjligen på bekostnad av vetenskapligt
djup inom specifika områden. Ämnesmiljön är inte stor men tillräcklig för utbildningens omfattning.
Bedömargruppen anser att den vetenskapliga miljön är mer gynnsam på språksidan än litteratursidan,
med tanke på obalansen i antalet lärare och medverkan i forskningsnätverk. Bedömargruppen ser
positivt på det samarbete som lärosätet påbörjat mellan svenska språket och litteraturvetenskap
eftersom det stärker utbildningsmiljön. Eftersom få lärare har litteraturvetenskap som sitt ämne blir
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vetenskapliga nätverk också utanför lärosätet extra viktiga för dessa lärare, menar bedömargruppen.
Den professionsrelaterade miljön säkerställer lärosätet genom praktiknära forskning och ett väl
utvecklat samarbete med arbetslivet om utbildning och forskning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Lärosätet visar med lärandemål och examination hur man arbetar med progression genom
utbildningen, exempelvis för den delen av ämnet som rör läsning av, struktur i och skrivande av texter.
Fler sådana spår verkar finnas, till exempel i språksociologi. Det ser bedömargruppen som ett tydligt
exempel på lärosätets sätt att säkerställa att studenterna når fördjupade kunskaper. Det
förändringsarbete man har genomfört verkar lovande och rimligt, men det är ännu inte provat i skarpt
läge. Bedömargruppen menar dock att lärosätet med dessa ändringar säkerställer att studenterna når
fördjupade kunskaper. Samtidigt finns en risk för att de litteraturvetenskapliga aspekterna hamnar i
skymundan för språkvetenskapen och språkdidaktiken.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Det med anledning av de stora förändringar som gjorts i utbildningen.
Exempelvis ligger den teori- och metodkurs som ges inom ramen för UVK numera närmare det
självständiga arbetet i tid, vilket borde förbättra studenternas möjligheter att uppnå god måluppfyllelse
i slutet av sin utbildning. Svenskan har utformat en kurs som ska förstärka studenternas kunskap om
respektive färdigheter i språkvetenskapliga, litteraturdidaktiska och ämnesdidaktiska teorier och
metoder. Även den kursen ligger i anslutning till de självständiga arbetena. För de studenter som går
den äldre varianten har man förstärkt den teoretiska och metodiska progressionen. Därmed
säkerställer lärosätet att studenterna får fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och
kvantitativa forskningsmetoder inom svenskämnet. Den beprövade erfarenhetens betydelse för
yrkesutövningen blir stegvis tydligare under utbildningens gång. Lärosätet visar också den tänkta
progressionen tydligt, exempelvis i en progressionsmatris. Detta behandlas tydligare i UVK men man
berör det också inom svenskan. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att noggrant följa upp
utvecklingsarbetet och resultatet i form av högre måluppfyllelse samt följa upp den progression som är
planerad i den nya strukturen. Syftet med det är att säkerställa att denna upprätthålls och efterlevs
även när nya lärare anställs.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Särskilt kurserna Vetenskaplig teori och metod och Utveckling
och utvärdering av lärande bidrar till att målet omhändertas i utbildningens utformning och
genomförande. I ett utvecklingsarbete som studenten genomför kopplas UVK och VFU samman, men
det kan bli utmanande eftersom UVK-kurserna kräver mindre studietid för studenterna samtidigt som
de är överbelastade under VFU-perioder. Lärosätet rekommenderas därmed att se över kraven och
förväntningarna på studenternas insatser under UVK-kurser samt att säkerställa att alla parter är
tillräckligt informerade om ansvarsfördelning, mål och förväntningar. Den första delen av målen
säkerställs framför allt under ämnesstudierna medan den andra delen i huvudsak är tänkt att
säkerställas inom UVK. Lärosätet ger för UVK exempel på examinationer som bedömargruppen
snarare betraktar som medel för examination. Examinationen av målet brister därmed inom UVK, och

Ölk

BESLUT

96(360)

Datum

Reg.nr

2020-02-18

411-00374-18
411-00375-18
411-00376-18
411-00377-18

lärosätet behöver inventera och se över examinationsformerna. För ämnes-VFU redovisas enbart två
lärandemål i självvärderingen men ämneskunskaper i svenska och VFU kopplas även ihop i den
avslutande VFU-uppgiften, där studenterna ska visa att de har tillräckliga ämneskunskaper. Här menar
bedömargruppen att det krävs en hel del samarbete mellan UVK och VFU samt ämne och
ämnesdidaktik för att examinationen av tillräckliga ämneskunskaper i svenska ska vara förankrad hos
dem som kan fälla avgörandet vid lärosätet. De ändringar som lärosätet genomfört har lett till att en
del andra delkurser har formats om för att skapa utrymme, vilket kan medföra att studenterna stärks
vetenskapligt men kanske upplever att övriga kurser är begränsade. Ändringarna verkar dock ha fått
effekt och de flesta självständiga arbeten når målet. Trots svagheterna som finns inom UVK anser
därmed bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Bedömargruppen menar
att studenterna sammantaget verkar få tillräcklig och allsidig övning i att tillämpa sina färdigheter och
förmågor på området, och att kraven på examinationerna framställs som adekvata och rimliga i de
aktuella kurserna i förhållande till detta område. Med talrika och tydliga exempel visar lärosätet hur
man arbetar med progression och fördjupning för att nå måluppfyllelse. Den nya strukturen tillåter mer
samarbeten mellan ämnena och UVK, och numera finns större möjligheter att integrera dessa två
delar av utbildningen. Enligt bedömargruppen kommer den nya utbildningen troligen att kunna
utvecklas planenligt, och då ge tillräckligt med didaktiska och ämnesdidaktiska färdigheter och
förmågor. Det blir dock nödvändigt att följa upp hur kopplingen mellan ämne, ämnesdidaktik och UVKkurser gestaltar sig i realiteten
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Det är en styrka hos utbildningen att den medger integrering mellan utbildningens
olika delar som tillsammans bidrar till att målet uppfylls. Bedömargruppen ser positivt på den
sammanhållna strukturen för VFU, som bland annat omfattar en progressionsmatris för att bedöma
olika färdigheter och förmågor. Lärosätet ger också intryck av att ha en god och frekvent kontakt med
VFU-handledarna. I UVK framgår att kursen Didaktik och bedömning upplevs som central för
studenterna och som en särskilt givande kurs. Bedömargruppen råder lärosätet att utvärdera denna
kurs för att se om det finns något i den som även andra VFU-kurser kan lära av, exempelvis när det
gäller relevans eller förväntningar på studenterna. Ett exempel på uppgift, lärandemål, genomförande
och examination inom ämnet hämtas i självvärderingen från delkursen Språkets variation och
mångfald. Bedömargruppen menar att ett sådant upplägg verkar rimligt och relevant, men det handlar
om lektionsplaner som man gör på plats på lärosätet. Bedömargruppen anser att ämnet tydligt bidrar
till detta mål men att måluppfyllelse främst säkerställs under UVK och framför allt VFU.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls så till vida att
utbildningen möjliggör måluppfyllelse men den säkerställs inte. Alla kurser inom UVK och VFU tar upp
den sociala dimensionen av hållbar utveckling. Det är däremot svårare att finna inslag om ekologisk
och ekonomisk hållbarhet i utbildningsprogrammets olika kurser. När det gäller värderingsförmåga och
förhållningssätt finns olika inslag som är relevanta för till exempel etiska bedömningar eller hållbar
utveckling som förekommer på olika ställen i utbildningen, men det verkar inte finnas någon egentlig
överblick eller någon genomtänkt strategi på lärosätet. Detta har också i underlaget identifierats som
ett utvecklingsområde, och lärosätet planerar att förtydliga progressionen. Bedömargruppen anser där
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med att måluppfyllelsen inte säkerställs.
Lärosätet beskriver det som att jämställdhetsarbetet pågår kontinuerligt och är en del av det normala
arbetet. Bedömargruppen ser positivt på detta sätt att ta sig an jämställhetsarbete, men menar att
lärosätet behöver konkretisera för sig själva vad detta mer konkret innebär. När det gäller jämställhet i
studenternas utbildning kan bedömargruppen inte se att det finns någon tydlig progression vilket
medför att det är ett utvecklingsområde för lärosätet. Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet i
högre grad använder svenskämnets olika områden för att låta studenterna fördjupa sig i frågor om
jämställdhet. Man kan också ge studenterna mer stöd för att de ska kunna beakta, kommunicera och
förankra ett jämställdhetsperspektiv i pedagogisk verksamhet inom det egna ämnet.
Bedömargruppen anser att lärosätet har en omfattande organisation för kvalitetsarbete och att den
engagerar alla nivåer på ett tillräckligt sätt, från studenter till prorektor. Kvalitetsarbetet utgår från
prorektor som leder högskolans kvalitetsråd. Lärosätets fyra akademiers respektive utbildningsledare
står för det konkreta arbetet, tillsammans med programansvarig. Denna leder i sin tur ett programråd
som omfattar studenter, lärare, alumner, handledare inom VFU och arbetslivsrepresentanter.
Bedömargruppen anser att lärosätet generellt verkar arbeta tillräckligt med uppföljning,
kvalitetsutveckling och återkoppling. Det framgår också att lärosätet efter ett omfattande
kvalitetsarbete bland annat har lagt till kurser för att göra ämnesstudierna bättre, efter att ha beaktat
relevanta intressenters perspektiv. Bedömargruppen ser det även som att lärosätet undersöker
systematiska orsaker till avhopp och använder beprövade åtgärder för att studenter ska få stöd och
fullfölja sin utbildning. Rekommendationen är samtidigt att vara uppmärksam på om det framöver kan
behövas insatser, särskilt för att stödja studenter på svensklärarutbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
När det gäller svenskämnet framgår att studenterna har både formellt och informellt inflytande i
programråd och genom kursambassadörer, vilket innebär att man kompletterar digitala utvärderingar
med diskussioner om kurserna med studentrepresentanter. Lärarna är lyhörda och gör mindre
justeringar under terminerna om studenterna efterfrågar det. Exempelvis hjälper man inom ämnet till
och lägger om schemat så att studenterna inte ska missa något på grund av en schemakrock. Överlag
får bedömargruppen en positiv bild av svensklärarutbildningen och studentinflytande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att lärosätet, regionen och arbetslivet verkar ha ett nära och givande
samarbete som gör att studenterna är redo att möta ett föränderligt arbetsliv och det omgivande
samhället. Exempelvis beskrivs en välordnad VFU och projekt sker i samverkan med skolor i regionen.
Ett annat exempel är projektet Näktergalen med regionalt utvecklingscentrum där studenter är
mentorer eller faddrar för ensamkommande flyktingbarn. Sådana samarbeten bidrar till studenternas
kunskap om hur skolor och olika delar av regionen arbetar konkret med den föränderliga omvärlden.
Ett annat exempel är läsprojekt som genomförs i samarbete med regionens bibliotek och
bibliotekarier. Studenterna förbereds även när det gäller digital teknik vilken de förväntas använda i
framtiden.
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Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärna (UVK) har lärosätet generellt svaga beskrivningar av hur
utbildningens olika delar bildar en helhet i ett ämneslärarperspektiv. Utbildningen är under
uppbyggnad, vilket innebär att mycket av beskrivningarna i självvärderingen och intervjuerna behöver
handla om planerade och ännu inte genomförda kurser. För både personalkompetens och kursstruktur
lutar sig lärosätet mycket på erfarenhet från grundlärarprogrammet. Bedömargruppen ser det som
positivt att det finns goda erfarenheter att använda och bygga vidare på, samt att lärosätet lyfter fram
en del goda och relevanta exempel på kursinnehåll och strukturer. Men bedömargruppen menar att
det finns stora behov av att utveckla och formulera dessa erfarenheter och exempel i relation till en
helhetsbild för UVK:s roll i ämneslärarutbildningen. När det gäller utformning, genomförande och
resultat visar underlaget en del goda exempel inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), men
dessa exempel är för få och de sätts sällan in i en helhet för UVK och ämneslärarutbildningen i stort.
Även inriktningen mot undervisningsämnet matematik är under uppbyggnad. Utbildningens
utformning, genomförande och resultat är svårbedömt inom inriktningen matematik eftersom endast
del av utbildningen har genomförts. Den del som beskrivs i självvärderingen framstår dock som väl
genomtänkt och ändamålsenlig för de flesta bedömda examensmål, varav flera alltså inte kan
bedömas i sin helhet.
Sammanvägd bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
När det gäller förutsättningar i form av personal visar självvärderingen att personalstyrkan i den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) har en ämnesmässig bredd och en hög andel disputerade
lärare inom främst pedagogik, men även i ämnen som sociologi och historia. Bedömargruppen menar
att kompetensen är adekvat för kursernas innehåll och står i proportion till utbildningens volym för de
kurser i UVK som hittills genomförts. Det är också tydligt att lärosätet inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan har möjlighet att utveckla en stark utbildningsmiljö inom UVK, som till
stor del kan hämtas från en redan uppbyggd lärarutbildning. Lärosätet uppvisar också en medvetenhet
om att forum och strukturer för att skapa en sammanhållen miljö för ämneslärarutbildningen behöver
skapas och utvecklas. Bedömargruppen anser att utbildningsmiljön inte är tillfredställande i nuläget
men det finns goda inslag och en god medvetenhet om vilka utvecklingsområdena är. Lärosätet
rekommenderas därmed att formulera en tydligare strategi för hur utvecklingen ska ske. Inom
inriktningen matematik är lärarnas vetenskapliga kompetens mycket god när det gäller
matematikdidaktik, och svag men tillräckligt i matematik för inriktningen mot årskurs 7–9. Den
professionsrelaterade kompetensen och den pedagogiska kompetensen är båda tillfredsställande.
Verksamheten vid lärosätet har ett tydligt fokus på lärarutbildningen. Det finns en förhållandevis stor
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professionsinriktad forskningsmiljö i matematikdidaktik och en väl fungerande utbildningsmiljö med
tydligt fokus på lärarutbildning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls eftersom kurserna har en tydlig teoretisk förankring som ger studenterna god insikt i
matematikämnets vetenskapliga grund. Utbildningens upplägg säkerställer att studenterna får
fördjupade kunskaper i historiskt forsknings- och utvecklingsarbete i matematik som är aktuellt utifrån
ett professionsinriktat perspektiv, förutsatt att lärare med vetenskaplig kompetens i matematik
medverkar i matematikkurserna.
Målet för vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Tydliga svagheter finns främst inom detta område avseende UVK
då grundläggande kunskaper inte ges där. Inom inriktningen matematik är målet svårbedömt eftersom
examensarbeteskursen ännu inte är genomförd. Det finns dock goda förutsättningar för att uppnå
målet inom ämnet, tack vare att undervisning och examination genomförs av vetenskapligt
kompetenta lärare som forskar inom områden som är relevanta för utbildningen. Vidare behandlas
matematikdidaktiska teorier och teoretiska modeller för lärande i matematik redan från första kursen,
och vetenskapliga artiklar i matematikdidaktik används återkommande i undervisningen. Enligt
examensordningen är vetenskapsteori och forskningsmetodik något som den utbildningsvetenskapliga
kärnan specifikt ska behandla vilket gör att svagheter här inte helt kan uppvägas inom ämnet. Trots att
inriktningen matematik bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan är så omfattande att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse. Enligt examensordningen är vetenskapsteori och forskningsmetodik något
som den utbildningsvetenskapliga kärnan specifikt ska behandla vilket gör att svagheter här inte helt
kan uppvägas inom ämnet.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat är uppfyllt. Bedömargruppen ser dock inom den utbildningsvetenskapliga
kärnan svagheter både i beskrivningar av vad som ska ingå för att uppfylla målen och att helhetssyner
ofta saknas eller är svagt utvecklade. Inom inriktningen matematik är målet svårbedömt eftersom man
ännu inte har genomfört flera av de kurser i utbildningen som har betydelse för måluppfyllelsen,
särskilt examensarbeten och delar av VFU. Den genomförda delen av utbildningen behandlar målet
genom att återkommande läsa och diskutera vetenskapliga artiklar, och genomföra undervisning där
studenterna får tillfälle att systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter i relation till
forskningsresultat. Den del av utbildningen som redovisas framstår som adekvat i förhållande till
examensmålet. Trots svagheterna som finns inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och de
oklarheter som kvarstår inom inriktningen matematik anser bedömargruppen att lärosätet har visat att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inte. Enligt lärosätet
uppfylls målet inte främst genom UVK, utan inom ämneskurser. UVK har i detta sammanhang främst
rollen som en sammanhållande länk gentemot VFU och ämnesdidaktik. Bedömargruppen uppmanar
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lärosätet att stärka de didaktiska inslagen i UVK. Inom inriktningen matematik är målet om att tillämpa
didaktik och ämnesdidaktik inom inklusive metodik svårbedömt på grund av oklarheter när det gäller
ämnes-VFU:n. Studenterna tar del av aktuella och relevanta forskningsresultat samt planerar,
genomför och analyserar undervisningsaktiviteter inför VFU. Metodiken är en integrerad del i
matematikdidaktiken och får därmed en tydlig forskningsanknytning. Matematikdidaktiska
tillämpningsövningar förekommer också i matematikkurser och inom VFU-kurser. Den tänkta
utbildning som redovisas i självvärderingen framstår som adekvat och väl anpassad till examensmålet,
men måluppfyllelsen kan inte bedömas i sin helhet. Eftersom det finns svagheter inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan och det kvarstår oklarheter när det gäller ämnes-VFU:n anser
bedömargruppen att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Bedömargruppen ser goda intentioner i kursinslag som är förberedande, men efterfrågar
beskrivningar av inslag där studenterna får öva praktiskt på detta. Särskilt efterfrågas resonemang om
hur kommande inslag kan relateras till en helhetssyn för att studenterna ska kunna uppnå de
efterfrågade förmågorna. Detta finns dock inom inriktningen matematik där målet uppfylls eftersom
dess innehåll behandlas i en väl genomtänkt progression, vilken inleds med lärandemål som relaterar
till olika strategier och metoder för problemlösning och beräkningar och hur detta påverkar elevers
lärande i matematik. Målet behandlas vidare under flera kurser där studenterna får arbeta med olika
undervisnings- och bedömningsmetoder för att undervisa matematik på ett varierat sätt. Detta ger dem
goda förutsättningar för att kunna möta elever med olika förutsättningar och behov. Trots svagheterna
som finns inom den utbildningsvetenskapliga kärnan anser bedömargruppen att lärosätet inom
inriktningen matematik har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att bedöma utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling är uppfyllt genom att dessa
frågor behandlas i UVK 1–3. Lärosätet har både en breddning och fördjupning i de tre kurserna, där
det även finns flera examinerande moment.
Jämställdhetsperspektivet har på lärosätet sin främsta styrka i tydligheten och omfånget i
kursinnehållet. Bedömningsgrunden anses uppfylld, men det behövs en förstärkning av hur det
säkerställs att studenterna själva kan praktisera ett jämställdhetsperspektiv i sin undervisning.
Lärosätet arbetar med jämställdhetsfrågor inom undervisningsämnet matematik, men detta arbete kan
utvecklas ytterligare genom att kompetensutveckla personalen.
Lärosätet visar en styrka i hur strukturen för uppföljning, åtgärder och återkoppling ser ut.
Bedömningsgrunden uppfylls väl där strukturen också har tydlig potential för att användas i faktiskt
förändringsarbete. Särskilt starkt menar bedömargruppen att lärosätet arbetar med uppföljande
åtgärder för att studenterna ska kunna fullfölja utbildningen. Den tidiga kontakten som sker med
studenter som har svårigheter att klara av studierna ska ses som ett föredöme. Inom inriktningen
matematik bedrivs kvalitetsarbetet på tre nivåer: ledningsnivå, programnivå och kursnivå.
Kvalitetsarbetet på varje enskild nivå framstår som väl genomtänkt, men kopplingen mellan nivåerna
framstår som mindre tydlig och det finns vissa svagheter. Bedömargruppen anser att de beskrivna
åtgärderna är tillräckliga men skulle kunna stärkas. Lärosätet har ett åtgärdsprogram som stödjer
studenterna i att genomföra utbildningen inom planerad studietid.

)

Ölk

BESLUT

101(360
)

Datum

Reg.nr

2020-02-18

411-00374-18
411-00375-18
411-00376-18
411-00377-18

Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenterna får goda förutsättningar för att påverka innehållet i och genomförandet av kurser, och är
representerade i beslutande och rådgivande organ. Studenterna ges också möjlighet att påverka
innehåll och genomförande av pågående kurs.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara inte
tillfredsställande.
När det gäller bedömningsgrunden arbetsliv och samverkan finns det både för få exempel på hur detta
sker och avsaknad av en helhetssyn. Lärosätet arbetar med att sätta igång en ny VFU-organisation,
vilket bedömargruppen ser som positivt men efterfrågar tydliga förstärkningar av arbetslivskopplingen
till undervisningsämnet. Flera lärare har erfarenhet av undervisning som ämneslärare inom
undervisningsämnet matematik, vilket bidrar till att stärka arbetslivsperspektivet. Dock saknas
beskrivning av hur studenterna får beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Högskolan Kristianstad

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4481

Ifrågasatt
kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) har lärosätet generellt svaga beskrivningar av hur
utbildningens olika delar bildar en helhet i ett ämneslärarperspektiv. Utbildningen är under
uppbyggnad, vilket innebär att mycket av beskrivningarna i självvärderingen och intervjuerna behöver
handla om planerade och ännu inte genomförda kurser. För både personalkompetens och kursstruktur
lutar sig lärosätet mycket på erfarenhet från grundlärarprogrammet. Bedömargruppen ser det som
positivt att det finns goda erfarenheter att använda och bygga vidare på, samt att lärosätet lyfter fram
en del goda och relevanta exempel på kursinnehåll och strukturer. Men bedömargruppen menar att
det finns stora behov av att utveckla och formulera dessa erfarenheter och exempel i relation till en
helhetsbild för UVK:s roll i ämneslärarutbildningen. När det gäller utformning, genomförande och
resultat visar underlaget en del goda exempel inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), men
dessa exempel är för få och de sätts sällan in i en helhet för UVK och ämneslärarutbildningen i stort.
Även inriktningen mot undervisningsämnet matematik är under uppbyggnad. Utbildningens
utformning, genomförande och resultat är svårbedömt inom inriktningen matematik eftersom endast
del av utbildningen har genomförts. Den del som beskrivs i självvärderingen framstår dock som väl
genomtänkt och ändamålsenlig för de flesta bedömda examensmål, varav flera alltså inte kan
bedömas i sin helhet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
När det gäller förutsättningar i form av personal visar självvärderingen att personalstyrkan i den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) har en ämnesmässig bredd och en hög andel disputerade
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lärare inom främst pedagogik, men även i ämnen som sociologi och historia. Bedömargruppen menar
att kompetensen är adekvat för kursernas innehåll och står i proportion till utbildningens volym för de
kurser i UVK som hittills genomförts. Det är också tydligt att lärosätet inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan har möjlighet att utveckla en stark utbildningsmiljö inom UVK, som till
stor del kan hämtas från en redan uppbyggd lärarutbildning. Lärosätet uppvisar också en medvetenhet
om att forum och strukturer för att skapa en sammanhållen miljö för ämneslärarutbildningen behöver
skapas och utvecklas. Bedömargruppen anser att utbildningsmiljön inte är tillfredställande i nuläget
men det finns goda inslag och en god medvetenhet om vilka utvecklingsområdena är. Lärosätet
rekommenderas därmed att formulera en tydligare strategi för hur utvecklingen ska ske. För
inriktningen matematik finns det en förhållandevis stor professionsinriktad forskningsmiljö i
matematikdidaktik och en väl fungerande utbildningsmiljö med tydligt fokus på lärarutbildning. Den
professionsrelaterade kompetensen och den pedagogiska kompetensen är båda tillfredsställande.
Lärarnas vetenskapliga kompetens är mycket god när det gäller matematikdidaktik. Inga lärare med
vetenskaplig kompetens i matematik medverkar i utbildningen. De lärare som redovisas i
självvärderingen och vid intervjuerna har sammantaget otillräcklig vetenskaplig kompetens i matematik
för inriktningen mot gymnasieskolan.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls inom inriktningen matematik eftersom kurserna har en tydlig teoretisk förankring som ger
studenterna god insikt i matematikämnets vetenskapliga grund. Utbildningens upplägg säkerställer att
studenterna får fördjupade kunskaper i historiskt forsknings- och utvecklingsarbete i matematik som är
aktuellt utifrån ett professionsinriktat perspektiv, förutsatt att lärare med vetenskaplig kompetens i
matematik medverkar i matematikkurserna.
Målet för vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Tydliga svagheter finns främst inom detta område avseende UVK
då grundläggande kunskaper inte ges där. Inom inriktningen matematik är målet svårbedömt eftersom
examensarbeteskursen ännu inte är genomförd. Det finns dock goda förutsättningar för att uppnå
målet inom ämnet, tack vare att undervisning och examination genomförs av vetenskapligt
kompetenta lärare som forskar inom områden som är relevanta för utbildningen. Vidare behandlas
matematikdidaktiska teorier och teoretiska modeller för lärande i matematik redan från första kursen,
och vetenskapliga artiklar i matematikdidaktik används återkommande i undervisningen. Enligt
examensordningen är vetenskapsteori och forskningsmetodik något som den utbildningsvetenskapliga
kärnan specifikt ska behandla vilket gör att svagheter här inte helt kan uppvägas inom ämnet. Trots att
inriktningen matematik bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan är så omfattande att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse. Enligt examensordningen är vetenskapsteori och forskningsmetodik något
som den utbildningsvetenskapliga kärnan specifikt ska behandla vilket gör att svagheter här inte helt
kan uppvägas inom ämnet.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat är uppfyllt. Bedömargruppen ser dock inom den utbildningsvetenskapliga
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kärnan svagheter både i beskrivningar av vad som ska ingå för att uppfylla målen och att helhetssyner
ofta saknas eller är svagt utvecklade. Inom inriktningen matematik är målet svårbedömt eftersom man
ännu inte har genomfört flera av de kurser i utbildningen som har betydelse för måluppfyllelsen,
särskilt examensarbeten och delar av VFU. Den genomförda delen av utbildningen behandlar målet
genom att återkommande läsa och diskutera vetenskapliga artiklar, och genomföra undervisning där
studenterna får tillfälle att systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter i relation till
forskningsresultat. Den del av utbildningen som redovisas framstår som adekvat i förhållande till
examensmålet. Trots svagheterna som finns inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och de
oklarheter som kvarstår inom inriktningen matematik anser bedömargruppen att lärosätet har visat att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inte. Enligt lärosätet
uppfylls målet inte främst genom UVK, utan inom ämneskurser. UVK har i detta sammanhang främst
rollen som en sammanhållande länk gentemot VFU och ämnesdidaktik. Bedömargruppen uppmanar
lärosätet att stärka de didaktiska inslagen i UVK. Inom inriktningen matematik är målet om att tillämpa
didaktik och ämnesdidaktik inom inklusive metodik svårbedömt på grund av oklarheter när det gäller
ämnes-VFU:n. Studenterna tar del av aktuella och relevanta forskningsresultat samt planerar,
genomför och analyserar undervisningsaktiviteter inför VFU. Metodiken är en integrerad del i
matematikdidaktiken och får därmed en tydlig forskningsanknytning. Matematikdidaktiska
tillämpningsövningar förekommer också i matematikkurser och inom VFU-kurser. Den tänkta
utbildning som redovisas i självvärderingen framstår som adekvat och väl anpassad till examensmålet,
men måluppfyllelsen kan inte bedömas i sin helhet. Eftersom det finns svagheter inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan och det kvarstår oklarheter när det gäller ämnes-VFU:n anser
bedömargruppen att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. bedömargruppen ser goda intentioner i kursinslag som är förberedande, men efterfrågar
beskrivningar av inslag där studenterna får öva praktiskt på detta. Särskilt efterfrågas resonemang om
hur kommande inslag kan relateras till en helhetssyn för att studenterna ska kunna uppnå de
efterfrågade förmågorna. Detta finns dock inom inriktningen matematik där målet uppfylls eftersom
dess innehåll behandlas i en väl genomtänkt progression, vilken inleds med lärandemål som relaterar
till olika strategier och metoder för problemlösning och beräkningar och hur detta påverkar elevers
lärande i matematik. Målet behandlas vidare under flera kurser där studenterna får arbeta med olika
undervisnings- och bedömningsmetoder för att undervisa matematik på ett varierat sätt. Detta ger dem
goda förutsättningar för att kunna möta elever med olika förutsättningar och behov. Trots svagheterna
som finns inom den utbildningsvetenskapliga kärnan anser bedömargruppen att lärosätet inom
inriktningen matematik har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att bedöma utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling är uppfyllt genom att dessa
frågor behandlas i UVK 1–3. Lärosätet har både en breddning och fördjupning i de tre kurserna, där
det även finns flera examinerande moment.
Jämställdhetsperspektivet har på lärosätet sin främsta styrka i tydligheten och omfånget i
kursinnehållet. Bedömningsgrunden anses uppfylld, men det behövs en förstärkning av hur det
säkerställs att studenterna själva kan praktisera ett jämställdhetsperspektiv i sin undervisning.
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Lärosätet arbetar med jämställdhetsfrågor inom undervisningsämnet matematik, men detta arbete kan
utvecklas ytterligare genom att kompetensutveckla personalen. Bedömargruppen anser att
bedömningsgrunden jämställdhet behandlas tillfredsställande.
Lärosätet visar en styrka i hur strukturen för uppföljning, åtgärder och återkoppling ser ut.
Bedömningsgrunden uppfylls väl där strukturen också har tydlig potential för att användas i faktiskt
förändringsarbete. Särskilt starkt menar bedömargruppen att lärosätet arbetar med uppföljande
åtgärder för att studenterna ska kunna fullfölja utbildningen. Den tidiga kontakten som sker med
studenter som har svårigheter att klara av studierna ska ses som ett föredöme. Inom inriktningen
matematik bedrivs kvalitetsarbetet på tre nivåer: ledningsnivå, programnivå och kursnivå.
Kvalitetsarbetet på varje enskild nivå framstår som väl genomtänkt, men kopplingen mellan nivåerna
framstår som mindre tydlig och det finns vissa svagheter. Bedömargruppen anser att de beskrivna
åtgärderna är tillräckliga men skulle kunna stärkas. Lärosätet har ett åtgärdsprogram som stödjer
studenterna i att genomföra utbildningen inom planerad studietid. Bedömargruppen anser att
bedömningsgrunden om uppföljning, åtgärder och återkoppling behandlas tillfredsställande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenterna får goda förutsättningar för att påverka innehållet i och genomförandet av kurser, och är
representerade i beslutande och rådgivande organ. Studenterna ges också möjlighet att påverka
innehåll och genomförande av pågående kurs.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara inte
tillfredsställande.
När det gäller bedömningsgrunden arbetsliv och samverkan finns det både för få exempel på hur detta
sker och avsaknad av en helhetssyn. Lärosätet arbetar med att sätta igång en ny VFU-organisation,
vilket bedömargruppen ser som positivt men efterfrågar tydliga förstärkningar av arbetslivskopplingen
till undervisningsämnet. Flera lärare har erfarenhet av undervisning som ämneslärare inom
undervisningsämnet matematik, vilket bidrar till att stärka arbetslivsperspektivet. Dock saknas
beskrivning av hur studenterna får beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Högskolan Kristianstad

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4496

Ifrågasatt
kvalitet

grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Den utbildningsplan och kursordning som studenterna, som startade 2018 vid lärosätet, har utgått från
verkar lovande. Lärosätet har generellt svaga beskrivningar av hur utbildningens olika delar bildar en
helhet i ett ämneslärarperspektiv. Utbildningen är under uppbyggnad, vilket innebär att mycket av
beskrivningarna i självvärderingen och intervjuerna behöver handla om planerade och ännu inte
genomförda kurser. För både personalkompetens och kursstruktur lutar sig lärosätet mycket på
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erfarenhet från grundlärarprogrammet. Bedömargruppen ser det som positivt att det finns goda
erfarenheter att använda och bygga vidare på, samt att lärosätet lyfter fram en del goda och relevanta
exempel på kursinnehåll och strukturer. Men bedömargruppen menar att det finns stora behov av att
utveckla och formulera dessa erfarenheter och exempel i relation till en helhetsbild för UVK:s roll i
ämneslärarutbildningen. För inriktningen samhällskunskap präglas underlagen till stor del av att
utbildningen fortfarande är i en uppstartsfas och att det fortfarande pågår planering för delar och
helhet. Detta ger också svårigheter vid bedömningen av om de olika bedömningsgrunderna uppfylls
eller inte. Sammantaget ser bedömargruppen en vilja och ett arbete för att skapa en sammanhållen
ämneslärarutbildning i samhällskunskap, där delar är på väg att utvecklas och det finns tendenser till
en helhetssyn. Detta ses som positivt. Men det finns också svagheter och otydligheter som inte bara
kan förklaras med att utbildningen är under utveckling, och att detta löser sig när kursplanerna antas
och när kurserna startar. Bedömargruppen ser ett antal åtgärder som lärosätet och ämnet
samhällskunskap behöver ta tag i.
Det finns två områden som gör att utbildningen i det aktuella skedet blir ifrågasatt:
1) Arbetet med att utveckla de terminer som innehåller självständiga arbeten har ännu inte lett
till några konkreta kursplaner eller andra underlag. I underlagen beskrivs även planer för
progression och fördjupning men de har inte tillräcklig substans för att bedömargruppen ska
2)

se området ”Utformning, genomförande och resultat” som säkerställt.
Planerna för samarbete mellan UVK, VFU, ämnesdidaktik och ämnena behöver
konkretiseras så att sambanden mellan innehåll, lärandemål och examination blir tydliga för
utbildningens alla delar.

Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
När det gäller förutsättningar i form av personal är bedömningen inte tillfredsställande på grund av att
strategin för kompetensförsörjningen är för svag inom inriktningen samhällskunskap. För UVK visar
självvärderingen att personalstyrkan har en ämnesmässig bredd och en hög andel disputerade inom
främst pedagogik, men även i ämnen som sociologi och historia. Bedömargruppen menar att
kompetensen är adekvat för kursernas innehåll och står i proportion till utbildningens volym för de
kurser i UVK som hittills genomförts. Däremot efterfrågar bedömargruppen en plan för hur den
disciplinspecifika kompetens som sägs finnas på lärosätet ska formas till en helhet för
lärarutbildningen i samhällskunskap.
Bedömargruppen anser att utbildningsmiljön inte är tillfredställande i nuläget men det finns goda inslag
och en god medvetenhet om vilka utvecklingsområdena är. Det är tydligt att lärosätet har möjlighet att
utveckla en stark utbildningsmiljö inom UVK, som till stor del kan hämtas från en redan uppbyggd
lärarutbildning. För inriktningen samhällskunskap måste den forskning som bedrivs på lärosätet,
antingen i egna forskarmiljöer eller på annat sätt, ha något forum som säkerställer att forskningen
kommer både övrig personal och studenter till del. Detta behöver ske på ett sätt som gör att det inte är
beroende av att enskilda lärare presenterar egen forskning, som i sig självklart är bra, för att
sambandet mellan forskning och utbildning ska stärkas. Lärosätet uppvisar också en medvetenhet om
att forum och strukturer för att skapa en sammanhållen miljö för ämneslärarutbildningen behöver
skapas och utvecklas. Lärosätet rekommenderas att formulera en tydligare strategi för hur
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utvecklingen ska ske.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara Inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Lärosätet visar att det finns en genomtänkt idé för hur samhällskunskap ska ge en helhet
genom både bredd och djup. Bedömargruppen menar att de genomförda och planerade kurserna har
förutsättningar för att bedömningsgrunden ska uppfyllas. Användandet av centrala begrepp som
demokrati och makt ger förutsättningar för att perspektiven återkommer och att kunskaperna därmed
blir väsentligt fördjupade, enligt bedömargruppen. Bedömargruppen menar att studenterna därmed får
förutsättningar att skaffa de nödvändiga ämneskunskaperna.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Tydliga svagheter finns främst i området för vetenskapsteori och
forskningsmetoder. På en grundläggande nivå får studenterna kunskap och förståelse för
ämnesrelevant vetenskapsteori och ämnesmetoder, och man prövar och diskuterar kvalitativa och
kvantitativa metoder. I viss mån har man även, eller kommer att ha, en diskussion med progression
om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Lärosätet lyfter fram kursen
Samhällskunskap 1 som en grundförutsättning för att nå målet om att studenterna ska kunna visa
fördjupad kunskap om vetenskapsteori och forskningsmetoder. I de ämnesdisciplinära kurserna ska
sedan den grunden preciseras för varje disciplin och sedan knytas samman i de tvärdisciplinära
kurserna. Bedömargruppen delar lärosätets bedömning att innehållet i Samhällskunskap 1 kan ge
goda förutsättningar, men ser en risk i att det nuvarande upplägget kan ge fragmentariska kunskaper
och att viktiga delar inte kommer med. Lärosätet påpekar att relationen mellan ämnesstudier och VFU
är central för målet, och visar hur sådana kurser följer efter varandra i kursstrukturen.
Bedömargruppen menar att det visar att förutsättningar därmed ges för ett relevant innehåll, men
efterlyser beskrivningar av hur detta faktiskt ska göras genom innehåll och lärandemål.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inte. När det gäller målet om att kritiskt och självständigt tillvarata
och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat ser
bedömargruppen svagheter inom UVK både i beskrivningar av vad som ska ingå för att uppfylla målen
och att helhetssyner ofta saknas eller är svagt utvecklade. För inriktningen samhällskunskap ser
bedömargruppen positivt på att det finns en strategi och planering för var i utbildningen studenterna
ska få förutsättningar för att kunna bearbeta egna och andras erfarenheter på ett systematiskt sätt.
Bedömargruppen ser inte att det finns konkreta inslag för hur studenterna får ta del av lärares och
andras erfarenheter i samhällskunskap på ett strukturerat sätt. Bedömargruppen efterlyser en tydlig
strategi för hur det säkerställs att relevant forskning för yrkesutövningen används i undervisningen.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inte. Målet om att tillämpa
didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls enligt lärosätet inte främst genom UVK, utan
inom ämneskurser. UVK har i detta sammanhang främst rollen som en sammanhållande länk
gentemot VFU och ämnesdidaktik. Bedömargruppen uppmanar lärosätet att stärka de didaktiska
inslagen i UVK. Bedömargruppen ser en styrka i kontinuiteten av didaktiska och ämnesdidaktiska
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inslag men också tydliga svagheter i konkretiseringen av didaktik och ämnesdidaktik. Det är oklart
vilka ämnesdidaktiska verktyg som studenterna ska skaffa sig och det saknas också ämnesdidaktisk
litteratur, enligt bedömargruppen. Bedömargruppen uppmanar att lärosätet formulerar en tydligare
helhetssyn på ämnesdidaktiska uppgifter och att sådana formuleringar också skrivs in i kursplanerna.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls inte. Ämneskurserna inom inriktningen samhällskunskap innehåller tillräckligt med inslag där
studenterna får öva på och relatera till sin undervisning och bedömargruppen ser goda intentioner i
kursinslag som är förberedande, men efterfrågar beskrivningar av inslag där studenterna får öva
praktiskt på detta, framförallt inom UVK. Särskilt efterfrågas resonemang om hur kommande inslag
kan relateras till en helhetssyn för att studenterna ska kunna erövra de efterfrågade förmågorna. De
svagheter som bedömargruppen ser för målet om didaktik och ämnesdidaktik gäller till viss del även
för det här målet, och rekommendationerna kvarstår om att stärka inslagen där studenterna får
problematisera den genomförda undervisningen med hjälp av forskningslitteratur. Bedömargruppen vill
också för den här bedömningsgrunden lägga till en uppmaning om att stärka delarna där studenterna
tillsammans med andra får förhålla sig till sin undervisning. Vissa seminarieinslag finns i kursplanerna,
men bedömargruppen vill se att detta stärks. Trots att inriktningen samhällskunskap bidrar till
måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan är så
omfattande att utbildningen i sin helhet varken möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att bedöma utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling är uppfyllt genom att dessa
frågor behandlas i UVK 1–3. Lärosätet har både en breddning och fördjupning i de tre kurserna, där
det även finns flera examinerande moment.
Jämställdhetsperspektivet har på lärosätet sin främsta styrka i tydligheten och omfånget i
kursinnehållet. Denna bedömningsgrund anses därmed uppfylld, men det behövs en förstärkning av
hur det säkerställs att studenterna själva kan praktisera ett jämställdhetsperspektiv i sin undervisning.
Bedömargruppen efterfrågar en tydligare beskrivning av hur det säkerställs att studenterna kan
beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten.
Perspektivet behandlas framförallt inom utbildningen generellt och bedömargruppen rekommenderar
lärosätet att utveckla arbetet med jämställdhet inom ämnet. Särskilt för samhällskunskap som har ett
undervisningsinnehåll som är relevant för jämställdhet är det rimligt att stärka säkerställandet av att
studenterna kan praktisera ett jämställdhetsperspektiv.
Lärosätet visar en styrka i hur strukturen för uppföljning, åtgärder och återkoppling ser ut.
Bedömningsgrunden uppfylls väl där strukturen också har tydlig potential för att användas i faktiskt
förändringsarbete. Särskilt starkt menar bedömargruppen att lärosätet arbetar med uppföljande
åtgärder för att studenterna ska kunna fullfölja utbildningen. Vid intervjun lyfts också fram att
inriktningen samhällskunskap på sina kurser försöker ge möjlighet att ha en löpande kommunikation
med studenterna utöver den generella strukturen. Detta görs dels genomgående under kurserna, dels
vid första och sista kurstillfället. Den tidiga kontakten som sker med studenter som har svårigheter att
klara av studierna ska ses som ett föredöme.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
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Bedömargruppen anser att studenterna har inflytande på utbildningens utformning och genomförande.
Studenterna är representerade i beslutande organ och det finns en struktur för direkt inflytande under
kursernas och utbildningens genomförande. Utöver det kan de utvärdera sin utbildning digitalt och
skriftligt samt muntligt i dialog med programansvarig. Studenternas synpunkter når kursansvariga och
studenterna får också återkoppling. Bedömargruppen ser detta som ett tillräckligt system.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara inte
tillfredsställande.
När det gäller bedömningsgrunden arbetsliv och samverkan finns det både för få exempel på hur detta
sker och avsaknad av en helhetssyn. Lärosätet arbetar starkt med att sätta igång en ny VFUorganisation, vilket bedömargruppen ser som positivt men efterfrågar tydliga förstärkningar av
arbetslivskopplingen till undervisningsämnet. Även om lärosätet lyfter fram samverkan som viktigt ur
ett ämnesperspektiv saknas det konkretiseringar av hur det ska ske.
Högskolan Kristianstad

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4491

Ifrågasatt
kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Den utbildningsplan och kursordning som studenterna, som startade 2018 vid lärosätet, har utgått från
verkar lovande. Lärosätet har generellt svaga beskrivningar av hur utbildningens olika delar bildar en
helhet i ett ämneslärarperspektiv. Utbildningen är under uppbyggnad, vilket innebär att mycket av
beskrivningarna i självvärderingen och intervjuerna behöver handla om planerade och ännu inte
genomförda kurser. För både personalkompetens och kursstruktur lutar sig lärosätet mycket på
erfarenhet från grundlärarprogrammet. Bedömargruppen ser det som positivt att det finns goda
erfarenheter att använda och bygga vidare på, samt att lärosätet lyfter fram en del goda och relevanta
exempel på kursinnehåll och strukturer. Men bedömargruppen menar att det finns stora behov av att
utveckla och formulera dessa erfarenheter och exempel i relation till en helhetsbild för UVK:s roll i
ämneslärarutbildningen. För inriktningen samhällskunskap präglas underlagen till stor del av att
utbildningen fortfarande är i en uppstartsfas och att det fortfarande pågår planering för delar och
helhet. Detta ger också svårigheter vid bedömningen av om de olika bedömningsgrunderna uppfylls
eller inte. Sammantaget ser bedömargruppen en vilja och ett arbete för att skapa en sammanhållen
ämneslärarutbildning i samhällskunskap, där delar är på väg att utvecklas och det finns tendenser till
en helhetssyn. Detta ses som positivt. Men det finns också svagheter och otydligheter som inte bara
kan förklaras med att utbildningen är under utveckling, och att detta löser sig när kursplanerna antas
och när kurserna startar. Bedömargruppen ser ett antal åtgärder som lärosätet och ämnet
samhällskunskap behöver ta tag i.
Det finns två områden som gör att utbildningen i det aktuella skedet blir ifrågasatt:
1)

Arbetet med att utveckla de terminer som innehåller självständiga arbeten har ännu inte lett
till några konkreta kursplaner eller andra underlag. I underlagen beskrivs även planer för
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progression och fördjupning men de har inte tillräcklig substans för att bedömargruppen ska
2)

se området ”Utformning, genomförande och resultat” som säkerställt.
Planerna för samarbete mellan UVK, VFU, ämnesdidaktik och ämnena behöver
konkretiseras så att sambanden mellan innehåll, lärandemål och examination blir tydliga för
utbildningens alla delar.

Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara Inte tillfredsställande.
När det gäller förutsättningar i form av personal är bedömningen inte tillfredsställande på grund av att
strategin för kompetensförsörjningen är för svag inom inriktningen samhällskunskap. För UVK visar
självvärderingen att personalstyrkan har en ämnesmässig bredd och en hög andel disputerade inom
främst pedagogik, men även i ämnen som sociologi och historia. Bedömargruppen menar att
kompetensen är adekvat för kursernas innehåll och står i proportion till utbildningens volym för de
kurser i UVK som hittills genomförts. Däremot efterfrågar bedömargruppen en plan för hur den
disciplinspecifika kompetens som sägs finnas på lärosätet ska formas till en helhet för
lärarutbildningen i samhällskunskap.
Bedömargruppen anser att utbildningsmiljön inte är tillfredställande i nuläget men det finns goda inslag
och en god medvetenhet om vilka utvecklingsområdena är. Det är tydligt att lärosätet har möjlighet att
utveckla en stark utbildningsmiljö inom UVK, som till stor del kan hämtas från en redan uppbyggd
lärarutbildning. För inriktningen samhällskunskap måste den forskning som bedrivs på lärosätet,
antingen i egna forskarmiljöer eller på annat sätt, ha något forum som säkerställer att forskningen
kommer både övrig personal och studenter till del. Detta behöver ske på ett sätt som gör att det inte är
beroende av att enskilda lärare presenterar egen forskning, som i sig självklart är bra, för att
sambandet mellan forskning och utbildning ska stärkas. Lärosätet uppvisar också en medvetenhet om
att forum och strukturer för att skapa en sammanhållen miljö för ämneslärarutbildningen behöver
skapas och utvecklas. Lärosätet rekommenderas att formulera en tydligare strategi för hur
utvecklingen ska ske.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara Inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Lärosätet visar att det finns en genomtänkt idé för hur samhällskunskap ska ge en helhet
genom både bredd och djup. Bedömargruppen menar att de genomförda och planerade kurserna har
förutsättningar för att bedömningsgrunden ska uppfyllas. Användandet av centrala begrepp som
demokrati och makt ger förutsättningar för att perspektiven återkommer och att kunskaperna därmed
blir väsentligt fördjupade, enligt bedömargruppen. Bedömargruppen menar att studenterna därmed får
förutsättningar att skaffa de nödvändiga ämneskunskaperna.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Tydliga svagheter finns främst i området för vetenskapsteori och
forskningsmetoder. På en grundläggande nivå får studenterna kunskap och förståelse för
ämnesrelevant vetenskapsteori och ämnesmetoder, och man prövar och diskuterar kvalitativa och
kvantitativa metoder. I viss mån har man även, eller kommer att ha, en diskussion med progression
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om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Lärosätet lyfter fram kursen
Samhällskunskap 1 som en grundförutsättning för att nå målet om att studenterna ska kunna visa
fördjupad kunskap om vetenskapsteori och forskningsmetoder. I de ämnesdisciplinära kurserna ska
sedan den grunden preciseras för varje disciplin och sedan knytas samman i de tvärdisciplinära
kurserna. Bedömargruppen delar lärosätets bedömning att innehållet i Samhällskunskap 1 kan ge
goda förutsättningar, men ser en risk i att det nuvarande upplägget kan ge fragmentariska kunskaper
och att viktiga delar inte kommer med. Lärosätet påpekar att relationen mellan ämnesstudier och VFU
är central för målet, och visar hur sådana kurser följer efter varandra i kursstrukturen.
Bedömargruppen menar att det visar att förutsättningar därmed ges för ett relevant innehåll, men
efterlyser beskrivningar av hur detta faktiskt ska göras genom innehåll och lärandemål.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inte. När det gäller målet om att kritiskt och självständigt tillvarata
och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat ser
bedömargruppen svagheter inom UVK både i beskrivningar av vad som ska ingå för att uppfylla målen
och att helhetssyner ofta saknas eller är svagt utvecklade. För inriktningen samhällskunskap ser
bedömargruppen positivt på att det finns en strategi och planering för var i utbildningen studenterna
ska få förutsättningar för att kunna bearbeta egna och andras erfarenheter på ett systematiskt sätt.
Bedömargruppen ser inte att det finns konkreta inslag för hur studenterna får ta del av lärares och
andras erfarenheter i samhällskunskap på ett strukturerat sätt. Bedömargruppen efterlyser en tydlig
strategi för hur det säkerställs att relevant forskning för yrkesutövningen används i undervisningen.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inte. Målet om att tillämpa
didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls enligt lärosätet inte främst genom UVK, utan
inom ämneskurser. UVK har i detta sammanhang främst rollen som en sammanhållande länk
gentemot VFU och ämnesdidaktik. Bedömargruppen uppmanar lärosätet att stärka de didaktiska
inslagen i UVK. Bedömargruppen ser en styrka i kontinuiteten av didaktiska och ämnesdidaktiska
inslag men också tydliga svagheter i konkretiseringen av didaktik och ämnesdidaktik. Det är oklart
vilka ämnesdidaktiska verktyg som studenterna ska skaffa sig och det saknas också ämnesdidaktisk
litteratur, enligt bedömargruppen. Bedömargruppen uppmanar att lärosätet formulerar en tydligare
helhetssyn på ämnesdidaktiska uppgifter och att sådana formuleringar också skrivs in i kursplanerna.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls inte. Ämneskurserna inom inriktningen samhällskunskap innehåller tillräckligt med inslag där
studenterna får öva på och relatera till sin undervisning och bedömargruppen ser goda intentioner i
kursinslag som är förberedande, men efterfrågar beskrivningar av inslag där studenterna får öva
praktiskt på detta, framförallt inom UVK. Särskilt efterfrågas resonemang om hur kommande inslag
kan relateras till en helhetssyn för att studenterna ska kunna erövra de efterfrågade förmågorna. De
svagheter som bedömargruppen ser för målet om didaktik och ämnesdidaktik gäller till viss del även
för det här målet, och rekommendationerna kvarstår om att stärka inslagen där studenterna får
problematisera den genomförda undervisningen med hjälp av forskningslitteratur. Bedömargruppen vill
också för den här bedömningsgrunden lägga till en uppmaning om att stärka delarna där studenterna
tillsammans med andra får förhålla sig till sin undervisning. Vissa seminarieinslag finns i kursplanerna,
men bedömargruppen vill se att detta stärks. Trots att inriktningen samhällskunskap bidrar till
måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan är så
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omfattande att utbildningen i sin helhet varken möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att bedöma utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling är uppfyllt genom att dessa
frågor behandlas i UVK 1–3. Lärosätet har både en breddning och fördjupning i de tre kurserna, där
det även finns flera examinerande moment.
Jämställdhetsperspektivet har på lärosätet sin främsta styrka i tydligheten och omfånget i
kursinnehållet. Denna bedömningsgrund anses därmed uppfylld, men det behövs en förstärkning av
hur det säkerställs att studenterna själva kan praktisera ett jämställdhetsperspektiv i sin undervisning.
Bedömargruppen efterfrågar en tydligare beskrivning av hur det säkerställs att studenterna kan
beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten.
Perspektivet behandlas framförallt inom utbildningen generellt och bedömargruppen rekommenderar
lärosätet att utveckla arbetet med jämställdhet inom ämnet. Särskilt för samhällskunskap som har ett
undervisningsinnehåll som är relevant för jämställdhet är det rimligt att stärka säkerställandet av att
studenterna kan praktisera ett jämställdhetsperspektiv.
Lärosätet visar en styrka i hur strukturen för uppföljning, åtgärder och återkoppling ser ut.
Bedömningsgrunden uppfylls väl där strukturen också har tydlig potential för att användas i faktiskt
förändringsarbete. Särskilt starkt menar bedömargruppen att lärosätet arbetar med uppföljande
åtgärder för att studenterna ska kunna fullfölja utbildningen. Vid intervjun lyfts också fram att
inriktningen samhällskunskap på sina kurser försöker ge möjlighet att ha en löpande kommunikation
med studenterna utöver den generella strukturen. Detta görs dels genomgående under kurserna, dels
vid första och sista kurstillfället. Den tidiga kontakten som sker med studenter som har svårigheter att
klara av studierna ska ses som ett föredöme.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att studenterna har inflytande på utbildningens utformning och genomförande.
Studenterna är representerade i beslutande organ och det finns en struktur för direkt inflytande under
kursernas och utbildningens genomförande. Utöver det kan de utvärdera sin utbildning digitalt och
skriftligt samt muntligt i dialog med programansvarig. Studenternas synpunkter når kursansvariga och
studenterna får också återkoppling. Bedömargruppen ser detta som ett tillräckligt system.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara inte
tillfredsställande.
När det gäller bedömningsgrunden arbetsliv och samverkan finns det både för få exempel på hur detta
sker och avsaknad av en helhetssyn. Lärosätet arbetar starkt med att sätta igång en ny VFUorganisation, vilket bedömargruppen ser som positivt men efterfrågar tydliga förstärkningar av
arbetslivskopplingen till undervisningsämnet. Även om lärosätet lyfter fram samverkan som viktigt ur
ett ämnesperspektiv saknas det konkretiseringar av hur det ska ske.
Högskolan Kristianstad
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i undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Den utbildningsplan och kursordning som studenterna, som startade 2018 vid lärosätet, har utgått från
verkar lovande. Lärosätet har generellt svaga beskrivningar av hur utbildningens olika delar bildar en
helhet i ett ämneslärarperspektiv. Utbildningen är under uppbyggnad, vilket innebär att mycket av
beskrivningarna i självvärderingen och intervjuerna behöver handla om planerade och ännu inte
genomförda kurser. För både personalkompetens och kursstruktur lutar sig lärosätet mycket på
erfarenhet från grundlärarprogrammet. Bedömargruppen ser det som positivt att det finns goda
erfarenheter att använda och bygga vidare på, samt att lärosätet lyfter fram en del goda och relevanta
exempel på kursinnehåll och strukturer. Men bedömargruppen menar att det finns stora behov av att
utveckla och formulera dessa erfarenheter och exempel i relation till en helhetsbild för
utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och dess roll i ämneslärarutbildningen. Inom ämnet har lärosätet,
bland annat med hjälp av studenternas synpunkter, förbättrat strukturen på så sätt att introduktionen
till ämnet blir bredare. Det som redan pågår ger ett gott intryck när det gäller ämnesdidaktisk koppling
och relevanta, grundläggande kurser i ämnet. Både i självvärderingen, i kompletteringen och under
intervjuerna uttrycker lärosätet progressionstankar på flera områden, exempelvis metoder.
Bedömargruppen har fått intrycket av att lärosätet är på god väg mot en utbildning av hög kvalitet.
Kursplaner för de avslutande kurserna är dock inte beslutade och ingår därmed inte i underlaget. Inom
lärosätet har man en stark gemensam ambition att fläta samman utbildningens olika delar, och ämnet
svenska står inför utvecklingsarbete när det gäller att samverka med andra kurser (UVK och VFU).
Det finns dock tre områden som gör att utbildningen i det aktuella skedet blir ifrågasatt:
1) Arbetet med att utveckla de terminer som innehåller självständiga arbeten har ännu inte lett
till några konkreta kursplaner eller andra underlag. I intervjuerna beskrivs planer för
progression och fördjupning i ämnena svenska språket, litteraturvetenskap och
ämnesdidaktik, men de har inte tillräcklig substans för att bedömargruppen ska se området
”Utformning, genomförande och resultat” som säkerställt.
2)

3)

Planerna för samarbete mellan UVK, VFU, ämnesdidaktik och ämnena behöver
konkretiseras så att sambanden mellan innehåll, lärandemål och examination blir tydliga för
utbildningens alla delar.
Riskerna med idén om en sammanflätad utbildning behöver tas i beaktande så att ämnesdjup

och fördjupade kunskaper kan examineras och bedömas.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Personalstyrkan inom UVK har en ämnesmässig bredd och en hög andel disputerade inom främst
pedagogik, men även i ämnen som sociologi och historia. Bedömargruppen menar att kompetensen är
adekvat för kursernas innehåll och står i proportion till utbildningens volym för de kurser i UVK som
hittills genomförts. Även för inriktningen svenska är antalet lärare adekvat och den vetenskapliga
professionsrelaterade och pedagogiska kompetensen är tillräcklig i utbildningens nuvarande skede.
Bedömargruppen ser dock positivt på den väntade förstärkningen eftersom den säkerställer
kompetensen på längre sikt, när hela utbildningen är utbyggd, och gör lärosätet minde sårbart när det
gäller ämnet svenska. Lärarna verkar ha goda möjligheter att bedriva ämnesdidaktisk forskning, men
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lärosätet skulle också behöva se till att de ingår i sina respektive discipliners forskningsnätverk.
Det är också tydligt att lärosätet har möjlighet att utveckla en stark utbildningsmiljö inom UVK, som till
stor del kan hämtas från en redan uppbyggd lärarutbildning. Lärosätet uppvisar också en medvetenhet
om att forum och strukturer för att skapa en sammanhållen miljö för ämneslärarutbildningen behöver
skapas och utvecklas. Bedömargruppen anser att utbildningsmiljön inte är tillfredställande för UVK i
nuläget men det finns goda inslag och en god medvetenhet om vilka utvecklingsområdena är.
Lärosätet rekommenderas därmed att formulera en tydligare strategi för hur utvecklingen ska ske. De
lärare som undervisar i svenska har forskning i tjänsten och det pågår forskning som är relevant för
lärarutbildningen inom exempelvis digitalisering, läromedelsforskning, retorik och litteraturdidaktik
samt relationell pedagogik och lärande i samverkan, vilket bedömargruppen menar bidrar till ämnets
vetenskapliga, professionsinriktade miljö. En grundläggande idé för lärarna som utvecklar utbildningen
i svenska, och står för forskningsmiljön, är att de vill sammanfläta skolämnets delar. Bedömarna
rekommenderar dock lärarna/forskarna att arbeta för livaktiga forskningsnätverk även inom svenska
språket och litteraturvetenskap.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls inte. Bedömargruppen ser visserligen att målet på det stora hela kan uppnås på sikt, men när
utvärderingen görs finns inte tillräckligt med underlag för att övertyga bedömargruppen om att alla
delar som behövs för att uppnå målet kommer att vara på plats när studenterna når dit i sin utbildning.
Lärarnas engagemang, arbete och strävan är lovande, och förhoppningsvis kan lärosätet ge ämnet
stöd för att utveckla de kurser som ännu inte finns och som alltså kommer att skilja sig från den
utbildning som man tidigare gav tillsammans med ett annat lärosäte. Bedömargruppen
rekommenderar lärosätet att omgående påbörja det mer konkreta arbetet med de återstående
kurserna. Det blir då tydligt hur innehållet i de pågående kurserna ska bidra till helheten och hur de
kan byggas på. Bedömarna rekommenderar också att lärosätet avsätter extra medel för kursutveckling
inför den avslutande delen av inriktningen, samt stöd för att ge en utbildning som bidrar till ämnesdjup
i svenska språket, litteraturvetenskap och ämnesdidaktik.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Tydliga svagheter finns främst i området för vetenskapsteori och
forskningsmetoder. På en grundläggande nivå får studenterna kunskap och förståelse för
ämnesrelevant vetenskapsteori och ämnesmetoder, och man prövar och diskuterar kvalitativa och
kvantitativa metoder. I viss mån har man även, eller kommer att ha, en diskussion med progression
om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Utbildningens avslutande arbete
med detta mål i självständigt arbete diskuteras inte. Prognosen för att lärosätet ska säkerställa detta
mål är enligt bedömargruppen god, men än så länge finns inte tillräckligt med underlag för att visa hur
måluppfyllelse ska realiseras på fördjupad nivå längre fram i utbildningen.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inte. Bedömargruppen ser svagheter både i beskrivningar av vad
som ska ingå för att uppfylla målen och att helhetssyner ofta saknas eller är svagt utvecklade.
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Lärosätet ger dock exempel på hur förmågan att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och
reflektera över relevanta forskningsresultat övas genom lärandemål och säkerställs genom
examination. Men det sker ännu inte på ett fördjupat sätt, men det finns en progression mellan de tre
kurser som redovisas. Lärosätet har inte redogjort för de kurser som avslutar utbildningen och därmed
heller ingen kurs i svenska på avancerad nivå. Alltså bidrar lärosätet ännu inte till utvecklingen av
yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnet genom självständiga arbeten eller kurser
på avancerad nivå. Om utvecklingsarbetet vid lärosätet fortsätter anser bedömargruppen dock att
målet sannolikt kommer att uppnås under den närmaste framtiden.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inte. UVK har i detta
sammanhang främst rollen som en sammanhållande länk gentemot VFU och ämnesdidaktik.
Bedömargruppen uppmanar lärosätet att stärka de didaktiska inslagen i UVK. Inom ramen för
ämnesstudierna finns exempel på att ämnesinnehållet kopplas till övningar i att diskutera, planera och
tillämpa delar av ämnet i förhållande till undervisning. Bedömargruppen anser därmed att lärosätet gör
relevanta kopplingar mellan ämne och ämnesdidaktik under studierna i svenska språket och
litteraturvetenskap, och att man genom examination säkerställer den delen av målet. Däremot finns i
nuläget få kopplingar mellan utbildningens olika delar eller kopplingar till annan verksamhet än
undervisning i ämnet svenska, och målet kan därför i sin helhet inte sägas vara uppfyllt.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inte. Bedömargruppen ser goda intentioner i kursinslag som är förberedande, men
efterfrågar beskrivningar av inslag där studenterna får öva praktiskt på detta. Särskilt efterfrågas
resonemang om hur kommande inslag kan relateras till en helhetssyn för att studenterna ska kunna
erövra de efterfrågade förmågorna. Dessutom kopplar lärosätet i liten utsträckning målet till ämnet.
Man gör ingen explicit hänvisning till andra delar av utbildningen, men under intervjuerna meddelar
lärosätet att det finns nya planer för UVK- och VFU-kurser och att de ger bättre förutsättningar att
koppla samman till svenskan och den övriga lärarutbildningen. Det bådar gott, menar
bedömargruppen.
Målet om att bedöma utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling är uppfyllt genom att dessa
frågor behandlas i UVK 1–3. Lärosätet har både en breddning och fördjupning i de tre kurserna, där
det även finns flera examinerande moment.
Jämställdhetsperspektivet har på lärosätet sin främsta styrka i tydligheten och omfånget i
kursinnehållet. Perspektivet behandlas framförallt inom utbildningen generellt och bedömargruppen
rekommenderar lärosätet att utveckla arbetet med jämställdhet inom ämnet. Även om
jämställdhetsperspektivet bedöms som tillfredställande vore det önskvärt att alla studenter får större
möjlighet att arbeta med jämställdhetsperspektivet, till exempel att praktisera ett
jämställdhetsperspektiv i sin undervisning, än vad som verkar vara fallet i dag.
Bedömargruppens uppfattning är att lärosätet generellt har en mycket god struktur och organisation
för att följa upp utbildningen, ge återkoppling av resultat från uppföljningen och genomföra eventuella
åtgärder. Det är en styrka hos lärosätet att strukturen för uppföljning har en tydlig potential för att
användas i faktiskt förändringsarbete. Exempelvis har utbildningen omstrukturerats till följd av
studenternas synpunkter. Särskilt starkt menar bedömargruppen att lärosätet arbetar med uppföljande

)

Ölk

BESLUT

115(360

Datum

Reg.nr

2020-02-18

411-00374-18
411-00375-18
411-00376-18
411-00377-18

åtgärder för att studenterna ska kunna fullfölja utbildningen. Den tidiga kontakten som sker med
studenter som har svårigheter att klara av studierna ska ses som ett föredöme. Studentkullarna är inte
stora och det finns goda förutsättningar för lärosätet att följa upp och stötta studenter under
utbildningen. Kvarvaron verkar vissa terminer vara problematisk även om lärosätet förändrat
utbildningen för att förbättra studenternas möjligheter. Om studentgrupperna fortsätter att vara små
finns det en risk för att det saknas en kritisk massa för att få en dynamisk diskussion. Samtidigt
minskar studenternas möjlighet att vara anonyma vid tentamina.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att studenterna har inflytande på utbildningens utformning och genomförande.
Studenterna är representerade i beslutande organ och det finns en struktur för direkt inflytande under
kursernas och utbildningens genomförande. Utöver det kan de utvärdera sin utbildning digitalt och
skriftligt samt muntligt i dialog med programansvarig. Studenternas synpunkter når kursansvariga och
studenterna får också återkoppling. Bedömargruppen ser detta som ett tillräckligt system.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara inte
tillfredsställande.
När det gäller bedömningsområdet arbetsliv och samverkan är exemplen på hur detta sker för få och
det saknas en helhetssyn. Lärosätet arbetar starkt med att sätta igång en ny VFU-organisation, vilket
bedömargruppen ser som positivt men efterfrågar tydliga förstärkningar av bedömningsgrunden när de
gäller de olika ämnesinriktningarna. Man har därmed startat arbetet med att koppla ihop utbildningen
med det omgivande samhället. Ett exempel från svenskämnet är att studenterna involveras i en
läsforskningskonferens tillsammans med yrkesverksamma lärare. Dessa kopplingar verkar annars
göras genom VFU och lärarnas kompetens som tidigare yrkesverksamma i ungdomsskolan.
Prognosen är god, även om det ännu inte finns tillräckligt med konkreta planer för att visa att arbetsliv
och samverkan är tillfredställande.
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Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna har över 90 procent av lärarna lärarexamen och två tredjedelar har
disputerat. Flera av de disputerade lärarna har dock inte sin ämnesmässiga bakgrund i
pedagogik/utbildningsvetenskap. Den kompetensen finns på lärosätet även om den inte nyttjas, vilket
bedömargruppen rekommenderar att man gör. Flera av lärarna har omfattande erfarenhet av att
undervisa och lärosätet ger högskolepedagogisk kompetensutveckling. Lärosätet har även en strategi
för att säkerställa kompetensen på lång sikt. Lärosätet visar i relation till inriktningen samhällskunskap
omfattning adekvat ämnesmässig och vetenskaplig lärarkompetens, ämnesdidaktisk kompetens samt
professionskompetens. Ett viktigt tillskott är en nyligen rekryterad lektor i nationalekonomi, som också
har gymnasielärarexamen. Högskolepedagogisk utbildning ges, liksom VFU-handledarutbildning.
Strategier finns för att hantera kommande pensionsavgångar. Som brukligt är för
samhällskunskapsutbildning finns ett beroende av lärarkraft från flera olika institutioner. En god
medvetenhet om den typen av utmaningar finns och ett förändringsarbete pågår, för att stärka
samordningen och använda de olika kompetenser som behövs.
Bedömargruppen anser att det på lärosätet finns en vetenskaplig och professionsinriktad miljö för UVK
samt en genomtänkt strategi för forskningsanknytning och studenternas vetenskapliga utveckling.
Forskningsanknytningen inom UVK sker genom forskningsverksamma lärare, ett genomgående
vetenskapligt perspektiv och utveckling av ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt. Trots det framgår
att kopplingen mellan teori och praktik kan stärkas, och bedömargruppen rekommenderar lärosätet att
genomföra ett utvecklingsarbete med målet att åstadkomma ett nära samband mellan forskning och
utbildning. Den ämnesdidaktiska utbildningsmiljön på inriktningen samhällskunskap har förstärkts.
Lärares ämnesteoretiska forskningskompetens nyttjas också i utbildningen. Vid lärosätet bedrivs
forskning av relevans för ämneslärarutbildningen, dock primärt med inriktning på barn- och
ungdomsvetenskap. Det finns emellertid strategier för att stärka den ämnesdidaktiska forskningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. Lärosätet visar en till synes genomtänkt idé för innehåll och progression i studierna i
samhällskunskap. Politiska, sociala och samhällsekonomiska perspektiv ingår. Studierna innefattar
både överblick och fördjupade kunskaper inom vissa delar av ämnesområdet, inklusive insikter i
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aktuell forskning. Flera kurser är tematiskt inriktade och förbereder på så sätt väl för lärarrollen i
skolämnet samhällskunskap.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Undervisningen i vetenskapliga metoder återkommer i flera kurser och
det examineras på olika sätt. Metodmässig variation eftersträvas och lärosätet har vidtagit åtgärder för
att säkerställa att både kvalitativ och kvantitativ metod examineras vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet bearbetas både i VFU och i en kurs om skolutveckling. Lärosätet visar att
vetenskapsteoretiska frågor och metod, både kvalitativ och kvantitativ, har en viktig roll i inriktningen
samhällskunskap och att utbildningen på området knyts till yrkesutövningen. Mest centrala är
delkurser om forskningsmetod, inom ramen för studierna i samhällskunskap och UVK, samt det
självständiga arbete som skrivs i samhällskunskap. Flera kurser under utbildningen innehåller också
moment som är relevanta för målet.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Studentens utveckling till en reflekterande praktiker är ett
genomgående tema i VFU-kurserna inom ämneslärarutbildningen. Studenterna får också tillfälle att
reflektera, exempelvis under VFU-perioderna. Det sker även en varierad examination av detta mål,
exempelvis genom bloggar och genom att identifiera ett utvecklingsbehov och designa ett
utvecklingsarbete. Inriktningen samhällskunskap innehåller uppgifter för systematisering och kritisk
granskning av egna och andras erfarenheter, med anknytning till ämnesdidaktisk forskning. VFUuppgifter och självständigt arbete har en viktig roll. Ett visst glapp föreligger dock mellan ämnesstudier
och VFU, som i hög grad är allmändidaktiskt inramad. Lärosätet arbetar för att överbrygga detta.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. I högskoleförlagda kurser
behandlas exempelvis elever villkor och förutsättningar, både individuellt och i grupp,
specialpedagogik och bedömning för lärande och betygsättning. Förmågan att tillämpa utvecklas och
säkerställs framför allt i VFU, och som komplement till VFU-handledarens rådgivande bedömning av
studentens prestationer under VFU används bland annat videoupptagning av egen undervisning för att
synliggöra och reflektera kring den egna didaktiska förmågan. Möjligen borde man här ha ett större
fokus på att tydliggöra sambandet mellan UVK och ämnesdidaktik. Lärosätet bedöms ha en tydlig
strategi för den ämnesdidaktiska utbildningen inom inriktningen samhällskunskap, både som en
strimma genom kurser och i form av en separat delkurs. Av intervjuerna framkommer dock att
tämligen stora skillnader finns mellan olika kurser på så sätt att vissa nästan helt saknar
yrkeskoppling, medan andra moment ibland blir väl fjärmade från ämnesinnehållet. Att
ämnesdidaktiska inslag ingår i merparten av ämneskurserna framstår dock som en styrka
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Lärosätet har tagit fram en progressionsplan som betonar tre förmågor: reflektionsoch analysförmåga, didaktisk kompetens och kommunikationsförmåga och demokratiskt ledarskap. I
förhållande till dessa förmågor breddas och fördjupas träningen av dem i den verksamhetsförlagda
utbildningen där de även examineras. För inriktningen samhällskunskap finns det en strategi för
träning i planering, genomförande och utveckling av undervisning, framför allt knuten till VFU. Ett
helhetsgrepp för VFU finns vid lärosätet, vilket dock primärt är allmändidaktiskt inriktat. Lärosätet har
uppmärksammat ett glapp mellan VFU och den högskoleförlagda utbildningen, och därför krävs en
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särskild vaksamhet när det gäller anknytningen mellan ämnesstudier, ämnesdidaktiska studier och
VFU.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Delar av målet som
har att göra med bedömningskompetens när det gäller de vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekterna, examineras i en rad UVK-kurser och i de flesta VFU-kurser. I intervjun med
lärosätesrepresentanterna förtydligades hur undervisningen om mänskliga rättigheter, hållbar
utveckling och barnets rättigheter organiseras och examineras.
Undervisning om jämställdhetsperspektiv och olika ojämlikhetsmönster grundade på sociala kategorier
såsom genus sker i både ämneskurser och UVK-kurser. I VFU-kurserna tas nämnda
ojämlikhetsmönster också upp när det gäller själva undervisningen och hur studenten förmår tillämpa
ett jämställdhetsperspektiv i konkreta undervisningssituationer. Vid analys av utbildningen tenderar
lärosätet att göra bredare analyser, där jämställdhetsperspektivet ut gör en delmängd, i stället för att
fokusera särskilt på jämställdhet. Lärosätet arbetar med jämställdhet också inom inriktningen
samhällskunskap, både i form av ett genomtänkt ämnesinnehåll och organisatoriskt. Det pågår också
ett kontinuerligt utvecklingsarbete.
Utbildningen följs upp på olika sätt, regelbundet och i olika forum. Bedömargruppen anser att man har
en systematisk uppföljning av utbildningens innehåll, utformning och genomförande. Svarsfrekvensen
på kursvärderingar är dock låg, men lärosätet har redan tagit initiativ för att förbättra detta. Åtgärder
har även vidtagits för de utvecklingsområden som identifierats, exempelvis har man infört en ny
organisation av VFU och en progressionsplan. Återkoppling av resultaten sker på kvalitetskonferenser,
genom publicering på en lärplattform och muntligen vid kursstart. Bedömargruppen anser att lärosätet
verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid, genom att analysera skälen till
av hopp och genom att erbjuda studenterna olika stöd, bland annat för det vetenskapliga skrivandet.
För inriktningen samhällskunskap görs återkommande analyser av genomströmningen på både
program- och kursnivå. Satsningar på att stärka alla studenternas vetenskapliga skrivförmåga, samt
särskilt stöd för vissa studenter i form av exempelvis språk- och textcentrum, kan underlätta för
studenterna att slutföra sina studier inom planerad studietid
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att studenten får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla
utbildningens innehåll och genomförande. Det framgår att det finns möjlighet till både formellt och
informellt inflytande, men att studenten kan få större möjligheter att lämna synpunkter under pågående
kurser. Lärosätet planerar att utveckla studentdialoger och samarbetet med alumner för att öka
studentdeltagandet i formella utvärderingar. Dessutom finns planer på regelbundna avstämningar för
att fånga upp stundeters enskilda klagomål. Bedömargruppen ser positivt på planerna och vill tillägga
att studenternas möjlighet att lämna synpunkter på pågående kurser kan stärkas. För inriktningen
samhällskunskap samlas studenternas synpunkter samlas in och tillvaratas under
kursutvecklingsarbetet. Att lärosätet är tämligen litet gynnar det informella inflytandet. När det gäller
uppföljning och studenternas synpunkter finns utrymme för reflektion om avvägningen mellan
standardiserade centrala processer och mer utbildningsnära arbetssätt.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen arbetar med att skapa förutsättningar för progression i studenternas lärande och
ansvarstagande, på ett sätt som ska förbereda dem inför ett föränderligt arbetsliv. En ny organisation
av VFU har nyligen implementeras, liksom en progressionsplan. Relevant samverkan sker med det
omgivande samhället, exempelvis genom professionsdagar, och man samverkar med regionens
kommuner genom arbetsintegrerad lärarutbildning och Forum för skolutveckling. Bedömargruppen ser
positivt på att organisationen för VFU ändrats men noterar att samverkan mellan lärosätets nya
organisation och skolor kan stärkas ytterligare. Inriktningen samhällskunskap förbereder studenterna
för förändringar i arbetslivet, både generellt genom samhällskunskapskursernas ämnesinnehåll och
genom specifik uppmärksamhet på t.ex. digitala verktyg. Etablerad samverkan finns också med
skolverksamheten, bland annat genom VFU, konferenser, att verksamhetsnära frågor knyts till
självständiga arbeten samt utbyte av kompetensutveckling och samverkansforskning. Vissa
studiebesök och arbetsuppgifter sker också i samspel med det omgivande samhället.
Högskolan Väst

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4512

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna har över 90 procent av lärarna lärarexamen och två tredjedelar har
disputerat. Flera av de disputerade lärarna har dock inte sin ämnesmässiga bakgrund i
pedagogik/utbildningsvetenskap. Den kompetensen finns på lärosätet även om den inte nyttjas, vilket
bedömargruppen rekommenderar att man gör. Flera av lärarna har omfattande erfarenhet av att
undervisa och lärosätet ger högskolepedagogisk kompetensutveckling. Lärosätet har även en strategi
för att säkerställa kompetensen på lång sikt. För inriktningen samhällskunskap är ett viktigt tillskott en
nyligen rekryterad lektor i nationalekonomi, som också har gymnasielärarexamen.
Högskolepedagogisk utbildning ges, liksom VFU-handledarutbildning. Strategier finns för att hantera
kommande pensionsavgångar. Som brukligt är för samhällskunskapsutbildning finns ett beroende av
lärarkraft från flera olika institutioner. En god medvetenhet om den typen av utmaningar finns och ett
förändringsarbete pågår, för att stärka samordningen och använda de olika kompetenser som behövs.
Bedömargruppen anser att det på lärosätet finns en vetenskaplig och professionsinriktad miljö för UVK
samt en genomtänkt strategi för forskningsanknytning och studenternas vetenskapliga utveckling.
Forskningsanknytningen inom UVK sker genom forskningsverksamma lärare, ett genomgående
vetenskapligt perspektiv och utveckling av ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt. Trots det framgår
att kopplingen mellan teori och praktik kan stärkas, och bedömargruppen rekommenderar lärosätet att
genomföra ett utvecklingsarbete med målet att åstadkomma ett nära samband mellan forskning och
utbildning. För inriktningen samhällskunskap har den ämnesdidaktiska utbildningsmiljön förstärkts.
Lärares ämnesteoretiska forskningskompetens nyttjas också i utbildningen. Vid lärosätet bedrivs
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forskning av relevans för ämneslärarutbildningen, dock primärt med inriktning på barn- och
ungdomsvetenskap. Det finns emellertid strategier för att stärka den ämnesdidaktiska forskningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. Lärosätet visar en till synes genomtänkt idé för innehåll och progression i studierna i
samhällskunskap. Politiska, sociala och samhällsekonomiska perspektiv ingår. Studierna innehåller
både bredd och väsentligt djup inom vissa områden, inklusive insikter i aktuell forskning. Flera kurser
är tematiskt inriktade, och förbereder på så sätt väl för lärarrollen i skolämnet samhällskunskap.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Undervisningen i vetenskapliga metoder återkommer i flera kurser och
det examineras på olika sätt. Metodmässig variation eftersträvas och lärosätet har vidtagit åtgärder för
att säkerställa att både kvalitativ och kvantitativ metod examineras vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet bearbetas både i VFU och i en kurs om skolutveckling. Lärosätet visar att
vetenskapsteoretiska frågor och metod, både kvalitativ och kvantitativ, har en central roll i inriktningen
samhällskunskap och att utbildningen på området knyts till yrkesutövningen. Viktigast är delkurser om
forskningsmetod, inom ramen för studierna i samhällskunskap och UVK, samt de två självständiga
arbeten som skrivs i samhällskunskap när det är ämne 1. För samhällskunskap som ämne 2 ingår
inget självständigt arbete i samhällskunskap, dock en fördjupande undersökningsuppgift. Flera kurser
under utbildningen innehåller också moment som är relevanta för målet.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Studentens utveckling till en reflekterande praktiker är ett
genomgående tema i VFU-kurserna inom ämneslärarutbildningen. Studenterna får också tillfälle att
reflektera, exempelvis under VFU-perioderna. Det sker även en varierad examination av detta mål,
exempelvis genom bloggar och genom att identifiera ett utvecklingsbehov och designa ett
utvecklingsarbete. Utbildningen i samhällskunskap innehåller uppgifter för systematisering och kritisk
granskning av egna och andras erfarenheter, med anknytning till ämnesdidaktisk forskning. VFUuppgifter och de självständiga arbetena har en viktig roll. Ett visst glapp föreligger dock mellan
ämnesstudier och VFU, som i hög grad är allmändidaktiskt inramad. Lärosätet arbetar för att
överbrygga detta.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. I högskoleförlagda kurser
behandlas exempelvis elever villkor och förutsättningar, både individuellt och i grupp,
specialpedagogik och bedömning för lärande och betygsättning. Förmågan att tillämpa utvecklas och
säkerställs framför allt i VFU, och som komplement till VFU-handledarens rådgivande bedömning av
studentens prestationer under VFU används bland annat videoupptagning av egen undervisning för att
synliggöra och reflektera kring den egna didaktiska förmågan. Möjligen borde man här ha ett större
fokus på att tydliggöra sambandet mellan UVK och ämnesdidaktik. Lärosätet bedöms ha en tydlig
strategi för den ämnesdidaktiska utbildningen inom inriktningen samhällskunskap, både som en
strimma genom kurser och i form av en separat delkurs. Av intervjuerna framkommer dock att
tämligen stora skillnader finns mellan olika kurser på så sätt att vissa nästan helt saknar
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yrkeskoppling, medan andra moment ibland blir väl fjärmade från ämnesinnehållet. Att
ämnesdidaktiska inslag ingår i merparten av ämneskurserna framstår dock som en styrka.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Lärosätet har tagit fram en progressionsplan som betonar tre förmågor: reflektionsoch analysförmåga, didaktisk kompetens och kommunikationsförmåga och demokratiskt ledarskap. I
förhållande till dessa förmågor breddas och fördjupas träningen av dem i den verksamhetsförlagda
utbildningen där de även examineras. Inom inriktningen samhällskunskap finns det en strategi för
träning i planering, genomförande och utveckling av undervisning, framför allt knuten till VFU. Ett
helhetsgrepp för VFU finns vid lärosätet, vilket dock primärt är allmändidaktiskt inriktat. Lärosätet har
uppmärksammat ett glapp mellan VFU och den högskoleförlagda utbildningen, och därför krävs en
särskild vaksamhet när det gäller anknytningen mellan ämnesstudier, ämnesdidaktiska studier och
VFU.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Delar av målet som
har att göra med bedömningskompetens när det gäller de vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekterna, examineras i en rad UVK-kurser och i de flesta VFU-kurser. I intervjun med
lärosätesrepresentanterna förtydligades hur undervisningen om mänskliga rättigheter, hållbar
utveckling och barnets rättigheter organiseras och examineras.
Undervisning om jämställdhetsperspektiv och olika ojämlikhetsmönster grundade på sociala kategorier
såsom genus sker i både ämneskurser och UVK-kurser. I VFU-kurserna tas nämnda
ojämlikhetsmönster också upp när det gäller själva undervisningen och hur studenten förmår tillämpa
ett jämställdhetsperspektiv i konkreta undervisningssituationer. Vid analys av utbildningen tenderar
lärosätet att göra bredare analyser, där jämställdhetsperspektivet ut gör en delmängd, i stället för att
fokusera särskilt på jämställdhet. Lärosätet arbetar med jämställdhet även inom inriktningen
samhällskunskap, både i form av ett genomtänkt ämnesinnehåll och organisatoriskt. Det pågår också
ett kontinuerligt utvecklingsarbete.
Utbildningen följs upp på olika sätt, regelbundet och i olika forum. Bedömargruppen anser att man har
en systematisk uppföljning av utbildningens innehåll, utformning och genomförande. Svarsfrekvensen
på kursvärderingar är dock låg, men lärosätet har redan tagit initiativ för att förbättra detta. Åtgärder
har även vidtagits för de utvecklingsområden som identifierats, exempelvis har man infört en ny
organisation av VFU och en progressionsplan. Återkoppling av resultaten sker på kvalitetskonferenser,
genom publicering på en lärplattform och muntligen vid kursstart. Bedömargruppen anser att lärosätet
verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid, genom att analysera skälen till
av hopp och genom att erbjuda studenterna olika stöd, bland annat för det vetenskapliga skrivandet.
För inriktningen samhällskunskap görs återkommande analyser av genomströmningen på både
program- och kursnivå. Satsningar på att stärka alla studenternas vetenskapliga skrivförmåga, samt
särskilt stöd för vissa studenter i form av exempelvis språk- och textcentrum, kan underlätta för
studenterna att slutföra sina studier inom planerad studietid.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att studenten får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla
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utbildningens innehåll och genomförande. Det framgår att det finns möjlighet till både formellt och
informellt inflytande, men att studenten kan få större möjligheter att lämna synpunkter under pågående
kurser. Lärosätet planerar att utveckla studentdialoger och samarbetet med alumner för att öka
studentdeltagandet i formella utvärderingar. Dessutom finns planer på regelbundna avstämningar för
att fånga upp stundeters enskilda klagomål. Bedömargruppen ser positivt på planerna och vill tillägga
att studenternas möjlighet att lämna synpunkter på pågående kurser kan stärkas. För inriktningen
samhällskunskap samlas studenternas synpunkter också in och tillvaratas under
kursutvecklingsarbetet. Att lärosätet är tämligen litet gynnar det informella inflytandet. När det gäller
uppföljning och studenternas synpunkter finns utrymme för reflektion om avvägningen mellan
standardiserade centrala processer och mer utbildningsnära arbetssätt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen arbetar med att skapa förutsättningar för progression i studenternas lärande och
ansvarstagande, på ett sätt som ska förbereda dem inför ett föränderligt arbetsliv. En ny organisation
av VFU har nyligen implementeras, liksom en progressionsplan. Relevant samverkan sker med det
omgivande samhället, exempelvis genom professionsdagar, och man samverkar med regionens
kommuner genom arbetsintegrerad lärarutbildning och Forum för skolutveckling. Bedömargruppen ser
positivt på att organisationen för VFU ändrats men noterar att samverkan mellan lärosätets nya
organisation och skolor kan stärkas ytterligare. För inriktningen samhällskunskap förbereder
utbildningen studenterna för förändringar i arbetslivet, både generellt genom
samhällskunskapskursernas ämnesinnehåll och genom specifik uppmärksamhet på t.ex. digitala
verktyg. Etablerad samverkan finns också med skolverksamheten, bland annat genom VFU,
konferenser, att verksamhetsnära frågor knyts till självständiga arbeten, samt utbyte av
kompetensutveckling och samverkansforskning. Vissa studiebesök och arbetsuppgifter sker också i
samspel med det omgivande samhället.
Högskolan Väst

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4523

Ifrågasatt
kvalitet

grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Lärarnas vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska kompetens är adekvat för
utbildningen och står i proportion till utbildningens volym, men med vissa svagheter. Inom
utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) har över 90 procent av lärarna lärarexamen och två tredjedelar
har disputerat. Flera av de disputerade lärarna har dock inte sin ämnesmässiga bakgrund i
pedagogik/utbildningsvetenskap. Den kompetensen finns på lärosätet även om den inte nyttjas, vilket
bedömargruppen rekommenderar att man gör. Flera av lärarna har omfattande erfarenhet av att
undervisa och lärosätet ger högskolepedagogisk kompetensutveckling. För inriktningen svenska sker
ett pedagogiskt utvecklingsarbete och det finns en stabil VFU-organisation för att säkerställa
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professionsanknytningen. Vidare är ett tillfredställande antal av personalen disputerande och de flesta
har relevant ämneslärarexamen. Samtidigt kan bedömargruppen konstatera att de verksamma lärarna
och forskarna inom svensklärarutbildningen är förhållandevis få och att detta medför en del problem,
både på kort och på lång sikt. Lärosätet har en strategi för att säkerställa kompetensen på lång sikt.
Men bedömargruppen rekommenderar lärosätet att intensifiera kompetensförsörjningsarbetet och
bredda den grupp som jobbar inom svensklärarutbildningen. Stora delar av utbildningen vilar på
enstaka personer, vilket gör utbildningen sårbar.
Utbildningsmiljön är inte tillfredställande för svensklärarutbildningen. Det finns en vetenskaplig och
professionsinriktad miljö för UVK samt en genomtänkt strategi för forskningsanknytning och
studenternas vetenskapliga utveckling. Forskningsanknytningen sker inom UVK genom
forskningsverksamma lärare, ett genomgående vetenskapligt perspektiv och utveckling av ett
vetenskapligt kritiskt förhållningssätt. Trots det framgår att kopplingen mellan teori och praktik kan
stärkas, och bedömargruppen rekommenderar lärosätet att genomföra ett utvecklingsarbete med
målet att åstadkomma ett nära samband mellan forskning och utbildning. För inriktningen svenska
finns det finns visserligen en professionsinriktad miljö genom praktiknära forskning, lärosätets VFUstruktur och lärarnas nära samarbete med arbetslivet, men brister har noterats i den vetenskapliga
miljön. Litteraturdidaktisk forskning ingår i flera större tvärvetenskapliga projekt, och det finns ett rikt
kontaktnät inom Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, vilket är en tillgång för den
egna forskningsmiljön och för studenterna. Riktigt samma motsvarighet finns dock inte för den
språkliga sidan av svenskämnet. Bedömargruppen anser att denna slagsida i viss mån avspeglar sig i
hur kurserna är utformade inom hela svensklärarutbildningen, där den språkliga delen av
svenskämnet inte är lika utvecklad vad gäller de didaktiska delarna. Helhetsintrycket som
bedömargruppen har fått är att den ämnesdidaktiska forskningen behöver breddas och fördjupas vid
lärosätet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. Det finns en tydlig linje genom utbildningen och en progressionstanke i kunskapsinhämtande
och lärande bland studenterna som säkerställer både ämnesdjup och bredd. De didaktiska
perspektiven synliggörs, diskuteras och tillämpas. Lärosätet redogör också för flera olika
examinationsformer som säkerställer studenternas ämnesdidaktiska kunskaper.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Undervisningen i vetenskapliga metoder återkommer i flera kurser och
det examineras på olika sätt. Metodmässig variation eftersträvas och lärosätet har vidtagit åtgärder för
att säkerställa att både kvalitativ och kvantitativ metod examineras vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet bearbetas både i VFU och i en kurs om skolutveckling. Lärosätet har en uttalad ambition
om att utveckla studenternas vetenskapliga tänkande genom utbildningen, och det finns ett utvecklat
samarbete mellan UVK och ämne och ämnesdidaktiska studier när det gäller teori och metod.
Sammantaget ger detta ett gott helhetsintryck även om bedömargruppen ser att det finns
förbättringsmöjligheter. Gruppen rekommenderar lärosätet att teori- och metodområdet i större
utsträckning ska innefatta och kopplas samman med det svenskämnesdidaktiska området, också i
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själva kursstrukturen.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Studentens utveckling till en reflekterande praktiker är ett
genomgående tema i VFU-kurserna inom ämneslärarutbildningen. Studenterna får också tillfälle att
reflektera, exempelvis under VFU-perioderna. Det sker även en varierad examination av detta mål,
exempelvis genom bloggar och genom att identifiera ett utvecklingsbehov och designa ett
utvecklingsarbete. Lärosätet arbetar därmed genom hela utbildningen för att möjliggöra för studenter
att knyta egna VFU-erfarenheter till teoretiska perspektiv, med det avslutande självständiga arbetet
som det tydliga slutmålet. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör
och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom UVK men säkerställs
inte för inriktningen svenska. I högskoleförlagda kurser behandlas exempelvis elever villkor och
förutsättningar, både individuellt och i grupp, specialpedagogik och bedömning för lärande och
betygsättning. Förmågan att tillämpa utvecklas och säkerställs framför allt i VFU, och som komplement
till VFU-handledarens rådgivande bedömning av studentens prestationer under VFU används bland
annat videoupptagning av egen undervisning för att synliggöra och reflektera kring den egna
didaktiska förmågan. Möjligen borde man här ha ett större fokus på att tydliggöra sambandet mellan
UVK och ämnesdidaktik. Ämnesstudierna kopplas kontinuerligt till det ämnesdidaktiska området,
innefattande forskningslitteratur om lärande, beprövad erfarenhet och aktuella styrdokument.
Samtidigt uppmärksammar bedömargruppen att de exempel som lärosätet ger för att konkretisera
detta främst rör det litteraturdidaktiska området. Lärosätet rekommenderas därmed att ytterligare
stärka studenternas möjligheter få omsätta och utvärdera teoretiska kunskaper i språkdidaktik.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör måluppfyllelse men den
säkerställs inte.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inom UVK men säkerställs inte för inriktningen svenska. Lärosätet har tagit fram en
progressionsplan som betonar tre förmågor: reflektions- och analysförmåga, didaktisk kompetens och
kommunikationsförmåga och demokratiskt ledarskap. I förhållande till dessa förmågor breddas och
fördjupas träningen av dem i den verksamhetsförlagda utbildningen där de även examineras.
Lärosätet ger studenterna möjligheter att utveckla och utforma sina ämnesdidaktiska färdigheter i den
riktning som målet anger. Men eftersom ämnesdidaktiken ingår i UVK blir det blir otydligt hur
svensklärarutbildningens olika delar kopplas samman, särskilt litteraturdidaktik med litteraturvetenskap
och språkdidaktik med språkvetenskap. Därmed blir progressionen otydlig, och bedömargruppen
anser inte att måluppfyllelsen säkerställs när det gäller språkdidaktiken. För litteraturdidaktiken finns
exempel på examinationer och redovisningar.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Delar av målet som
har att göra med bedömningskompetens när det gäller de vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekterna, examineras i en rad UVK-kurser och i de flesta VFU-kurser. I intervjun med
lärosätesrepresentanterna förtydligades hur undervisningen om mänskliga rättigheter, hållbar
utveckling och barnets rättigheter organiseras och examineras.
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Bedömargruppen anser att jämställdhetsperspektivet inkluderas i utbildningen på ett positivt sätt. På
generell nivå har utbildningen inriktats mot värdegrundsdilemman, normkritik, rasism och
intersektionella perspektiv omfattande både organisatoriska och didaktiska perspektiv. Undervisning
om jämställdhetsperspektiv och olika ojämlikhetsmönster grundade på sociala kategorier såsom
genus sker i både ämneskurser och UVK-kurser. I VFU-kurserna tas nämnda ojämlikhetsmönster
också upp när det gäller själva undervisningen och hur studenten förmår tillämpa ett
jämställdhetsperspektiv i konkreta undervisningssituationer. Det finns ett väl genomtänkt och förankrat
jämställdhetsarbete genom hela kursverksamheten, i synnerhet i de litteraturvetenskapliga kurserna.
Vid analys av utbildningen tenderar dock lärosätet att göra bredare analyser, där
jämställdhetsperspektivet ut gör en delmängd, i stället för att fokusera särskilt på jämställdhet.
Bedömargruppen anser att lärosätet systematiskt följer upp utbildningens innehåll, utformning,
genomförande och examination, både proaktivt och reaktivt. Det sker regelbundet och i olika forum.
Svarsfrekvensen på kursvärderingar är dock låg, men lärosätet har redan tagit initiativ för att förbättra
detta. Åtgärder har även vidtagits för de utvecklingsområden som identifierats, exempelvis har man
infört en ny organisation av VFU och en progressionsplan. Man har även uppmärksammat ett problem
med bristande kvalitet på självständiga arbeten vilket har lett till nya samarbetsformer och strukturer
inom ramen för den kursmässiga ”peer-review”-processen. Arbetslagens närhet till utbildningarna
framstår också som en styrka, liksom att VFU-delen av utbildningen är väl integrerad i detta arbete.
Återkoppling av resultaten sker på kvalitetskonferenser, genom publicering på en lärplattform och
muntligen vid kursstart. Bedömargruppen anser att lärosätet verkar för att studenten genomför
utbildningen inom planerad studietid, genom att analysera skälen till av hopp och genom att erbjuda
studenterna olika stöd, bland annat för det vetenskapliga skrivandet. Trots detta är avhoppen
förhållandevis många, och bedömargruppen ser positivt på att lärosätet planerar fördjupande analyser
för att komma tillrätta med problemet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att studenten får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla
utbildningens innehåll och genomförande. Det framgår att det finns möjlighet till både formellt och
informellt inflytande, men att studenten kan få större möjligheter att lämna synpunkter under pågående
kurser. Lärosätet planerar att utveckla studentdialoger och samarbetet med alumner för att öka
studentdeltagandet i formella utvärderingar. Dessutom finns planer på regelbundna avstämningar för
att fånga upp studenters enskilda klagomål. Bedömargruppen ser positivt på planerna och vill tillägga
att studenternas möjlighet att lämna synpunkter på pågående kurser kan stärkas. För
svensklärarutbildningen gynnar de låga trösklarna och den nära kontakt som finns mellan studenter
och personal på olika nivåer studenternas möjligheter till inflytande, och det finns även ett fungerande
formellt studentinflytande. Lärosätets engagemang och närhet till studenterna är enligt
bedömargruppen ett gott exempel.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är enligt bedömargruppen utformad i samarbete med det omgivande arbetslivet, och
studenterna förbereds inför sin framtida yrkesroll i en föränderlig skolvärld. Utbildningen arbetar med
att skapa förutsättningar för progression i studenternas lärande och ansvarstagande, på ett sätt som
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ska förbereda dem inför ett föränderligt arbetsliv. Relevant samverkan sker med det omgivande
samhället, exempelvis genom professionsdagar, och man samverkar med regionens kommuner
genom arbetsintegrerad lärarutbildning och Forum för skolutveckling. Samverkan sker också genom
lärosätets regionala utvecklingscentrum där representanter för olika skolformer i regionen medverkar,
och det finns en väl utvecklad alumnverksamhet. En ny organisation av VFU har nyligen
implementeras, liksom en progressionsplan. Bedömargruppen ser positivt på att organisationen för
VFU ändrats men noterar att samverkan mellan lärosätets nya organisation och skolor kan stärkas
ytterligare. Bedömargruppen menar att den tydliga verksamhetsanknytningen, bland annat genom
samarbetet med det omgivande samhället, är ett gott exempel.
Högskolan Väst

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4518

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i

Ifrågasatt
kvalitet

undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Lärarnas vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska kompetens är adekvat för
utbildningen och står i proportion till utbildningens volym, men med vissa svagheter. Inom
utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) har över 90 procent av lärarna lärarexamen och två tredjedelar
har disputerat. Flera av de disputerade lärarna har dock inte sin ämnesmässiga bakgrund i
pedagogik/utbildningsvetenskap. Den kompetensen finns på lärosätet även om den inte nyttjas, vilket
bedömargruppen rekommenderar att man gör. Flera av lärarna har omfattande erfarenhet av att
undervisa och lärosätet ger högskolepedagogisk kompetensutveckling. För inriktningen svenska sker
ett pedagogiskt utvecklingsarbete och det finns en stabil VFU-organisation för att säkerställa
professionsanknytningen. Vidare är ett tillfredställande antal av personalen disputerande och de flesta
har relevant ämneslärarexamen. Samtidigt kan bedömargruppen konstatera att de verksamma lärarna
och forskarna inom svensklärarutbildningen är förhållandevis få och att detta medför en del problem,
både på kort och på lång sikt. Lärosätet har en strategi för att säkerställa kompetensen på lång sikt.
Men bedömargruppen rekommenderar lärosätet att intensifiera kompetensförsörjningsarbetet och
bredda den grupp som jobbar inom svensklärarutbildningen. Stora delar av utbildningen vilar på
enstaka personer, vilket gör utbildningen sårbar.
Utbildningsmiljön är inte tillfredställande för svensklärarutbildningen. Det finns en vetenskaplig och
professionsinriktad miljö för UVK samt en genomtänkt strategi för forskningsanknytning och
studenternas vetenskapliga utveckling. Forskningsanknytningen sker inom UVK genom
forskningsverksamma lärare, ett genomgående vetenskapligt perspektiv och utveckling av ett
vetenskapligt kritiskt förhållningssätt. Trots det framgår att kopplingen mellan teori och praktik kan
stärkas, och bedömargruppen rekommenderar lärosätet att genomföra ett utvecklingsarbete med
målet att åstadkomma ett nära samband mellan forskning och utbildning. För inriktningen svenska
finns det finns visserligen en professionsinriktad miljö genom praktiknära forskning, lärosätets VFUstruktur och lärarnas nära samarbete med arbetslivet, men brister har noterats i den vetenskapliga
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miljön. Litteraturdidaktisk forskning ingår i flera större tvärvetenskapliga projekt, och det finns ett rikt
kontaktnät inom Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning, vilket är en tillgång för den
egna forskningsmiljön och för studenterna. Riktigt samma motsvarighet finns dock inte för den
språkliga sidan av svenskämnet. Bedömargruppen anser att denna slagsida i viss mån avspeglar sig i
hur kurserna är utformade inom hela svensklärarutbildningen, där den språkliga delen av
svenskämnet inte är lika utvecklad vad gäller de didaktiska delarna. Helhetsintrycket som
bedömargruppen har fått är att den ämnesdidaktiska forskningen behöver breddas och fördjupas vid
lärosätet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. Det finns en tydlig linje genom utbildningen och en progressionstanke i kunskapsinhämtande
och lärande bland studenterna som säkerställer både ämnesdjup och bredd. De didaktiska
perspektiven synliggörs, diskuteras och tillämpas. Lärosätet redogör också för flera olika
examinationsformer som säkerställer studenternas ämnesdidaktiska kunskaper.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Undervisningen i vetenskapliga metoder återkommer i flera kurser och
det examineras på olika sätt. Metodmässig variation eftersträvas och lärosätet har vidtagit åtgärder för
att säkerställa att både kvalitativ och kvantitativ metod examineras vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet bearbetas både i VFU och i en kurs om skolutveckling. Lärosätet har en uttalad ambition
om att utveckla studenternas vetenskapliga tänkande genom utbildningen, och det finns ett utvecklat
samarbete mellan UVK och ämne och ämnesdidaktiska studier när det gäller teori och metod.
Sammantaget ger detta ett gott helhetsintryck även om bedömargruppen ser att det finns
förbättringsmöjligheter. Gruppen rekommenderar lärosätet att teori- och metodområdet i större
utsträckning ska innefatta och kopplas samman med det svenskämnesdidaktiska området, också i
själva kursstrukturen.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Studentens utveckling till en reflekterande praktiker är ett
genomgående tema i VFU-kurserna inom ämneslärarutbildningen. Studenterna får också tillfälle att
reflektera, exempelvis under VFU-perioderna. Det sker även en varierad examination av detta mål,
exempelvis genom bloggar och genom att identifiera ett utvecklingsbehov och designa ett
utvecklingsarbete. Lärosätet arbetar därmed genom hela utbildningen för att möjliggöra för studenter
att knyta egna VFU-erfarenheter till teoretiska perspektiv, med det avslutande självständiga arbetet
som det tydliga slutmålet. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör
och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom UVK men säkerställs
inte för inriktningen svenska. I högskoleförlagda kurser behandlas exempelvis elever villkor och
förutsättningar, både individuellt och i grupp, specialpedagogik och bedömning för lärande och
betygsättning. Förmågan att tillämpa utvecklas och säkerställs framför allt i VFU, och som komplement
till VFU-handledarens rådgivande bedömning av studentens prestationer under VFU används bland
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annat videoupptagning av egen undervisning för att synliggöra och reflektera kring den egna
didaktiska förmågan. Möjligen borde man här ha ett större fokus på att tydliggöra sambandet mellan
UVK och ämnesdidaktik. Ämnesstudierna kopplas kontinuerligt till det ämnesdidaktiska området,
innefattande forskningslitteratur om lärande, beprövad erfarenhet och aktuella styrdokument.
Samtidigt uppmärksammar bedömargruppen att de exempel som lärosätet ger för att konkretisera
detta främst rör det litteraturdidaktiska området. Lärosätet rekommenderas därmed att ytterligare
stärka studenternas möjligheter få omsätta och utvärdera teoretiska kunskaper i språkdidaktik.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör måluppfyllelse men den
säkerställs inte.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inom UVK men säkerställs inte för inriktningen svenska. Lärosätet har tagit fram en
progressionsplan som betonar tre förmågor: reflektions- och analysförmåga, didaktisk kompetens och
kommunikationsförmåga och demokratiskt ledarskap. I förhållande till dessa förmågor breddas och
fördjupas träningen av dem i den verksamhetsförlagda utbildningen där de även examineras.
Lärosätet ger studenterna möjligheter att utveckla och utforma sina ämnesdidaktiska färdigheter i den
riktning som målet anger. Men eftersom ämnesdidaktiken ingår i UVK blir det blir otydligt hur
svensklärarutbildningens olika delar kopplas samman, särskilt litteraturdidaktik med litteraturvetenskap
och språkdidaktik med språkvetenskap. Därmed blir progressionen otydlig, och bedömargruppen
anser inte att måluppfyllelsen säkerställs när det gäller språkdidaktiken. För litteraturdidaktiken finns
exempel på examinationer och redovisningar.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Delar av målet som
har att göra med bedömningskompetens när det gäller de vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekterna, examineras i en rad UVK-kurser och i de flesta VFU-kurser. I intervjun med
lärosätesrepresentanterna förtydligades hur undervisningen om mänskliga rättigheter, hållbar
utveckling och barnets rättigheter organiseras och examineras.
Bedömargruppen anser att jämställdhetsperspektivet inkluderas i utbildningen på ett positivt sätt. På
generell nivå har utbildningen inriktats mot värdegrundsdilemman, normkritik, rasism och
intersektionella perspektiv omfattande både organisatoriska och didaktiska perspektiv. Undervisning
om jämställdhetsperspektiv och olika ojämlikhetsmönster grundade på sociala kategorier såsom
genus sker i både ämneskurser och UVK-kurser. I VFU-kurserna tas nämnda ojämlikhetsmönster
också upp när det gäller själva undervisningen och hur studenten förmår tillämpa ett
jämställdhetsperspektiv i konkreta undervisningssituationer. Det finns ett väl genomtänkt och förankrat
jämställdhetsarbete genom hela kursverksamheten, i synnerhet i de litteraturvetenskapliga kurserna.
Vid analys av utbildningen tenderar dock lärosätet att göra bredare analyser, där
jämställdhetsperspektivet ut gör en delmängd, i stället för att fokusera särskilt på jämställdhet.
Bedömargruppen anser att lärosätet systematiskt följer upp utbildningens innehåll, utformning,
genomförande och examination, både proaktivt och reaktivt. Det sker regelbundet och i olika forum.
Svarsfrekvensen på kursvärderingar är dock låg, men lärosätet har redan tagit initiativ för att förbättra
detta. Åtgärder har även vidtagits för de utvecklingsområden som identifierats, exempelvis har man
infört en ny organisation av VFU och en progressionsplan. Man har även uppmärksammat ett problem
med bristande kvalitet på självständiga arbeten vilket har lett till nya samarbetsformer och strukturer
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inom ramen för den kursmässiga ”peer-review”-processen. Arbetslagens närhet till utbildningarna
framstår också som en styrka, liksom att VFU-delen av utbildningen är väl integrerad i detta arbete.
Återkoppling av resultaten sker på kvalitetskonferenser, genom publicering på en lärplattform och
muntligen vid kursstart. Bedömargruppen anser att lärosätet verkar för att studenten genomför
utbildningen inom planerad studietid, genom att analysera skälen till av hopp och genom att erbjuda
studenterna olika stöd, bland annat för det vetenskapliga skrivandet. Trots detta är avhoppen
förhållandevis många, och bedömargruppen ser positivt på att lärosätet planerar fördjupande analyser
för att komma tillrätta med problemet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att studenten får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla
utbildningens innehåll och genomförande. Det framgår att det finns möjlighet till både formellt och
informellt inflytande, men att studenten kan få större möjligheter att lämna synpunkter under pågående
kurser. Lärosätet planerar att utveckla studentdialoger och samarbetet med alumner för att öka
studentdeltagandet i formella utvärderingar. Dessutom finns planer på regelbundna avstämningar för
att fånga upp studenters enskilda klagomål. Bedömargruppen ser positivt på planerna och vill tillägga
att studenternas möjlighet att lämna synpunkter på pågående kurser kan stärkas. För
svensklärarutbildningen gynnar de låga trösklarna och den nära kontakt som finns mellan studenter
och personal på olika nivåer studenternas möjligheter till inflytande, och det finns även ett fungerande
formellt studentinflytande. Lärosätets engagemang och närhet till studenterna är enligt
bedömargruppen ett gott exempel.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är enligt bedömargruppen utformad i samarbete med det omgivande arbetslivet, och
studenterna förbereds inför sin framtida yrkesroll i en föränderlig skolvärld. Utbildningen arbetar med
att skapa förutsättningar för progression i studenternas lärande och ansvarstagande, på ett sätt som
ska förbereda dem inför ett föränderligt arbetsliv. Relevant samverkan sker med det omgivande
samhället, exempelvis genom professionsdagar, och man samverkar med regionens kommuner
genom arbetsintegrerad lärarutbildning och Forum för skolutveckling. Samverkan sker också genom
lärosätets regionala utvecklingscentrum där representanter för olika skolformer i regionen medverkar,
och det finns en väl utvecklad alumnverksamhet. En ny organisation av VFU har nyligen
implementeras, liksom en progressionsplan. Bedömargruppen ser positivt på att organisationen för
VFU ändrats men noterar att samverkan mellan lärosätets nya organisation och skolor kan stärkas
ytterligare. Bedömargruppen menar att den tydliga verksamhetsanknytningen, bland annat genom
samarbetet med det omgivande samhället, är ett gott exempel.
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Karlstads universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4535

Ifrågasatt
kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet idrott
och hälsa
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande
Inom UVK återfinns bland lärarna både vetenskapligt kompetent personal och personal med
professionell ämneslärarerfarenhet. Den vetenskapliga kompetensen omfattar både ämnesdidaktik,
allmändidaktik och pedagogik. Ett arbete för att stärka kompetensen på längre sikt har inletts, och det
inbegriper att stärka den allmändidaktiska-pedagogiska kompetens och forskning som är relevant för
den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). Avseende inriktningen idrott och hälsa visar underlagen
att personalen består av dels lärare med vetenskaplig kompetens inom för utbildningen relevanta
områden, dels lärare med lärarexamen samt erfarenhet av undervisning i grund- och gymnasieskola.
En stor andel av lärarna inom ämnet är tillsvidareanställda och lärosätet presenterar en genomtänkt
strategi för kompetensförsörjning. I utbildningsmiljön finns en livaktig forskningsmiljö med tydlig
samverkan mellan lärare inom ämnet, särskilt inom de idrottspedagogiska och humanbiologiska
områdena.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande
Bedömargruppen har haft svårt att identifiera vilka specifika lärandemål som relaterar till de olika
bedömningsområdena samt hur undervisningsinnehåll och examinationer knyter an till målen.
Lärosätet anger själv inga utvecklingsområden. Endast 7,5 högskolepoäng inom ämnesstudierna
ligger på avancerad nivå, vilket kan medföra svårigheter för studenterna att nå fördjupad kunskap
inom en rad områden. När det gäller ämneskunskaper kan det medföra svårigheter att nå väsentligt
fördjupad kunskap.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls inte. Bedömargruppen är inte övertygad om att studenterna når fördjupade kunskaper utifrån
det aktuella målet. Humanbiologiska kunskaper respektive ledarskap och coaching dominerar
ämneskunskaperna inom utbildningen. Ämnets traditionellt starka praktiska kunskapstraditioner syns
inte i självvärderingen. Kunskaper om barns och ungdomars utveckling och lärande är nedtonade.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Avseende UVK nås dock måluppfyllnad. Målet behandlas inom flera
kurser, men med tyngdpunkt i kursen Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete, som föregår det
avslutande självständiga arbetet. Genomgående framträder en ambition att i kurserna knyta forskning
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till skolpraktiken. Tyngdpunkten ligger däremot främst på kvalitativ metodik, även om kvantitativ
metodik också behandlas. Samordningen mellan UVK och ämnena för detta mål framträder som
relativt svag. Självvärderingen visar att studenterna i inriktningen idrott och hälsa når kunskaper om
vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt viss kunskap om relationen
mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, men inte fördjupad kunskap. Intervjuerna
övertygade inte heller bedömargruppen om att studenterna når väsentligt fördjupade metodkunskaper.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inte. Underlagen ger flera belägg för att UVK och
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) systematiskt och på olika sätt bidrar till att utveckla och pröva
studenternas förmåga att kritiskt och självständigt väga erfarenheter mot forskningsrön och målet
bedöms var uppfyllt i den del som avser UVK. Lärosätets självvärdering visar att studenterna i
inriktningen idrott och hälsa når en viss förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera
och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat, för att därigenom
bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnesdidaktik.
Förmågan att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnen och ämnesområden är däremot mindre
framträdande. Bedömargruppen är inte övertygad om att studenterna når fördjupad förmåga utifrån
det aktuella målet.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Bedömargruppen anser
att det huvudsakligen är positivt att ämneslärarutbildningen framstår som tydligt ämnesdidaktiskt
inriktad och ser det som befogat att målet i första hand knyts till VFU. Lärosätet visar på ett i sin helhet
övertygande sätt hur VFU och UVK bidrar till måluppfyllelse. Men det är önskvärt att lärosätet starkare
förankrar och utvecklar UVK:s didaktiska och metodiska bidrag i utbildningen, samt tydliggör
progressionen inom UVK och stärker samordningen mellan UVK, VFU och ämnen. Av
självvärderingen framgår att didaktik, ämnesdidaktik och metodik behandlas i flera ämneskurser inom
inriktningen idrott och hälsa, med tydliga kopplingar till VFU. Självvärderingen ger exempel på innehåll
och examinationer. Bedömargruppen föreslår att de ämnesdidaktiska inslagen i utbildningen tydligare
knyts till ett ämnesstoff.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inte. Bedömargruppen konstaterar att målet uppfylls avseende UVK då lärosätet på
ett huvudsakligen adekvat sätt argumenterar för hur UVK bidrar till att utveckla planering,
genomförande och utvärdering av undervisningen, i relation till VFU. Lärosätet redogör för hur
specialpedagogik behandlas inom UVK, och visar på ett övertygande sätt hur detta examineras
kopplat till olika specialpedagogiska perspektiv. Bedömargruppen betonar vikten av det
revideringsarbete som inletts för att tydliggöra progressionen inom UVK samt fullfölja och utvärdera
samordningen med övriga delar i utbildningen. Avseende inriktningen idrott och hälsa behandlas målet
enligt självvärderingen inom flera ämneskurser. Lärosätet ger exempel på innehåll och examinationer,
men sätter inte in dem i ett systematiskt sammanhang. Underlagen visar att utbildningen säkerställer
att studenterna når förmåga att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning som på
bästa sätt stimulerar varje elevs utveckling. Underlagen visar däremot inte att studenterna når
motsvarande förmåga när det gäller varje elevs lärande.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Lärosätet visar
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övertygande hur studenternas förmåga att göra etiska och andra bedömningar utvecklas löpande inom
UVK, och prövas både i VFU och i olika UVK-kurser.
Jämställdhetsperspektivet beaktas inom utbildningen. Lärosätet redogör för ett omfattande,
övergripande jämställdhetsarbete där lärarutbildningen och UVK prioriterats. Detta arbete innefattar
både lärarutbildningens upplägg och personella aspekter. Vissa svagheter kan noteras när det gäller
formuleringar av jämställdhetsmål i kurser, lärarhandledares kompetens att bedöma
jämställdhetsaspekter samt en ojämn könsfördelning i lärarkåren. Avseende inriktningen idrott och
hälsa beskriver lärosätet på ett konkret och övertygande sätt hur jämställdhet genomsyrar både
utformningen av utbildningen samt dess innehåll och genomförande. Lärosätets exempel behandlar
främst jämställdhet som utbildningsinnehåll i olika kurser. Flera konkreta exempel gäller lärandemål,
undervisningsaktiviteter samt uppgifter och examinationer från ämneskurserna.
Lärosätet har ett fungerande system för utvärdering, återkoppling och åtgärdsprogram. Utbildningen
följs upp systematiskt och det har lett till ett omfattande revideringsarbete av UVK som går i riktning
mot att förbättra samordningen inom UVK och i relation till utbildningens övriga delar. Lärosätet ger i
inriktningen idrott och hälsa exempel på uppföljningar och utvärderingar i form av både
standardiserade webbenkäter och muntliga utvärderingar efter avslutad kurs samt muntliga formativa
uppföljningar under pågående kurs. Kursanalyserna redovisas till studentrådet samt diskuteras i
lärarlaget och på ämnesmöten. Var det organisatoriska ansvaret för uppföljning, åtgärder och
återkoppling för ämnet är placerat framgår däremot inte av självvärderingen. Om det är oklart även
inom organisationen framstår detta som ett utvecklingsområde. Lärosätet konstaterar i
självvärderingen att kurserna i idrott och hälsa har mycket hög genomströmning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande
Studentperspektivet beaktas på ett tillfredsställande vis, främst genom olika formella kanaler, alltifrån
möjlighet att delta och fatta beslut i programråd och lärarutbildningsnämnd till att framföra synpunkter i
anslutning till enskilda kurser. Studenternas kritiska synpunkter på UVK framträder som en tungt
vägande grund för den revidering av UVK som inletts. Intervjuerna avseende inriktningen idrott och
hälsa gav exempel på studenternas möjligheter att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla
utbildningen. Bedömargruppens intryck är ändå att studentperspektivet är ett utvecklingsområde.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande
Arbetslivsperspektivet i ett samtida och framtida perspektiv beaktas främst i VFU men också i UVK.
Utbildningen bedrivs genom organiserad samverkan med skolor i regionen och olika regionala
nätverk. Flera exempel finns på hur utbildningen i UVK och ämneskurser samt i samspel med aktiva
lärare och VFU tar upp aspekter av detta, exempelvis hur digitaliseringen kan komma att påverka
skolan. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att stärka detta område inom UVK, som del av det
mer generella perspektiv på läraryrket som UVK ska bidra till, och som ger studenterna redskap att
konstruktivt hantera framtida skolreformer. Av lärosätets självvärdering framgår att systematisk
samverkan med arbetslivet sker mellan lärosätet och ämnet idrott och hälsa samt skolsektorn, bland
annat genom kontakter med förstelärare (gästföreläsare) och via den så kallade Värmlandsmodellen.
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Systematisk samverkan sker även med en del ideella idrottsorganisationer.
Karlstads universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4537

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet förutsättningar vara tillfredsställande.
Lärosätet har tillräckliga förutsättningar när det gäller personal och miljö för att bedriva
ämneslärarutbildning inklusive den del som utgör den utbildningsvetenskapliga kärnan. Bland lärarna
inom UVK återfinns både vetenskapligt kompetent personal och personal med professionell
ämneslärarerfarenhet. Den vetenskapliga kompetensen omfattar både ämnesdidaktik, allmändidaktik
och pedagogik. Ett arbete för att stärka kompetensen på längre sikt har inletts, och det inbegriper att
stärka den allmändidaktiska-pedagogiska kompetens och forskning som är relevant för UVK.
Ämneslärarutbildningen har delvis olika utformning i Karlstad och Ingesund (musiklärarutbildningen),
och även om Karlstad har andra förutsättningar med många olika ämnesinriktningar så bör Karlstad
sträva efter att mer integrera utbildningens olika delar, så att den bildar en tydlig helhet för studenter
och lärare. Det finns god vetenskaplig och ämnesdidaktisk kompetens bland lärarna som undervisar i
matematik och matematikdidaktik inom utbildningen. Denna kompetens vidmakthålls genom aktiv
forskning inom båda fälten. Den professionsinriktade kompetensen finns delvis genom att 60 procent
av lärarna har ämneslärarutbildning, men man har också adjungerade adjunkter och snart tillförs
kompetens genom Värmlandsmodellen. Det finns en god vetenskaplig och professionsinriktad miljö
inom inriktningen matematik. Det finns vetenskaplig miljö inom både matematik och
matematikdidaktik. Professionsinriktning verkar finnas till viss del genom tidsbegränsade adjunkterna
och att en majoritet av universitetslärarna har ämneslärarexamen. Bedömargruppen rekommenderar
att lärosätet ser över och tydliggör hur studenterna får ta del av lärarnas egna forskningsresultat på ett
systematiskt sätt. Genom inslagen inom inriktningen matematik tillsammans med de inslagen som
finns inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) så finner bedömargruppen personal och
utbildningsmiljö vara tillfredställande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls genom att det matematiska innehållet är relevant för ämneslärare i matematik. Ett
utvecklingsområde är att finna former för hur studenterna ska få insyn i forskningsverksamhet.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Målet behandlas i UVK inom flera kurser, men med tyngdpunkt i kursen
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Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete, som föregår det avslutande självständiga arbetet.
Genomgående framträder en ambition att i kurserna knyta forskning till skolpraktiken. Tyngdpunkten
ligger däremot främst på kvalitativ metodik, även om kvantitativ metodik också behandlas.
Samordningen mellan UVK och ämnena för detta mål framträder som relativt svag. Ett framträdande
inslag i utbildningen är att studenterna ska kunna bedriva skolutvecklande verksamhet på vetenskaplig
grund, något som exempelvis lyfts fram som centralt i UVK-kursen Vetenskapsteori och
utvecklingsarbete, och i den skriftliga, vetenskapligt grundade utvecklingsplan som studenterna ska
arbeta fram under VFU utifrån sina praktikerfarenheter. Bedömargruppen anser att lärosätet
säkerställer att studenterna utvecklar kunskap om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt
utvecklar förmåga att systematiskt tillvarata erfarenheter och relevanta forskningsresultat inom
inriktningen matematik. Detta framkommer både i självvärdering och i bedömningar av självständiga
arbeten. I självvärderingen nämns också att man använder examensarbetena för att fördjupa
studenternas kunskaper om vetenskapsteori och kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga metoder,
och för att relatera detta till undervisningsnära problemformuleringar. Studenterna förväntas även visa
sina kunskaper om hur vetenskap och beprövad erfarenhet kan ge en grund till systematiska
undersökningar i skolan.. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör
och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Underlagen ger flera belägg för att UVK och VFU systematiskt
och på olika sätt bidrar till att utveckla och pröva studenternas förmåga att kritiskt och självständigt
väga erfarenheter mot forskningsrön. I inriktningen matematik når lärosätet måluppfyllelse genom en
följd av metodikinslag som förbereder studenterna för VFU inom de matematikdidaktiska kurserna.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom UVK.
Bedömargruppen ser det huvudsakligen som positivt att ämneslärarutbildningen framstår som tydligt
ämnesdidaktiskt inriktad och ser det som befogat att målet i första hand knyts till VFU. Lärosätet visar
på ett i sin helhet övertygande sätt hur VFU och UVK bidrar till måluppfyllelse. Men det är önskvärt att
lärosätet starkare förankrar och utvecklar UVK:s didaktiska och metodiska bidrag i utbildningen, samt
tydliggör progressionen inom UVK och stärker samordningen mellan UVK, VFU och ämnen. Målet om
att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls delvis i inriktningen matematik. Målet
finns förankrat i utbildningen. Dock anser bedömargruppen att lärosätet inte har ett likvärdigt sätt för
att genom examination säkerställa att studenterna under sin VFU kan tillämpa didaktik samt planera
och genomföra undervisning. Inga lektionsbesök ingår nämligen i bedömningen av nätstudenter och
vissa campusstudenter. Examinationen av VFU bygger på studentens självvärdering och reflektioner,
trepartssamtal och handledarens bedömningsunderlag. Måluppfyllelse säkerställs till stor del genom
trepartssamtalet där samtliga lärande mål berörs i en kritisk diskussion kring studentens utveckling.
Trots bristerna som finns inom inriktningen matematik anser bedömargruppen att lärosätet på ett
trovärdigt sätt har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Bedömargruppen konstaterar att lärosätet på ett huvudsakligen adekvat sätt
argumenterar för hur den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) bidrar till att utveckla planering,
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genomförande och utvärdering av undervisningen, i relation till VFU. Lärosätet redogör för hur
specialpedagogik behandlas inom UVK, och visar på ett övertygande sätt hur detta examineras
kopplat till olika specialpedagogiska perspektiv. Intervjuerna ger däremot blandade vittnesmål om hur
väl UVK i dessa två tappningar har förankrat detta målområde, särskilt gäller det för Karlstad som del
av en kritik av hur UVK bedrivits och samordnats. Bedömargruppen betonar därför vikten av att det
revideringsarbete som inletts för att tydliggöra progressionen inom UVK samt fullfölja och utvärdera
samordningen med övriga delar i utbildningen. Utifrån självvärderingen och intervjuerna understryker
bedömargruppen betydelsen av att inom UVK också ge utrymme åt de mer generella aspekterna av
läraruppdraget, t.ex. mentorskap, föräldrakontakt, ordningsfrågor och andra frågor relaterade till ”den
pedagogiska verksamheten i övrigt”. Målet är tillfredsställande inom inriktningen matematik
Bedömargruppen anser dock att lärosätet behöver inkludera platsbesök eller ta del av inspelat
material från VFU:n för att rättssäkert kunna examinera och säkerställa att studenten kan planera och
genomföra utbildning för att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande. Den återstående delen av
målet, att utvärdera och utveckla undervisning, finns större möjligheter att examinera skriftligt även
utan lektionsbesök, men bedömargruppen anser att VFU-erfarenheter behöver utgöra underlag för
sådan examination. Det är föredömligt att de ämnesdidaktiska inslagen också omfattar moment om
särbegåvning. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Lärosätet visar
övertygande hur studenternas förmåga att göra etiska och andra bedömningar utvecklas löpande inom
UVK, och prövas både i VFU och i olika UVK-kurser. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Jämställdhetsperspektivet beaktas inom utbildningen. Lärosätet redogör för ett omfattande,
övergripande jämställdhetsarbete där lärarutbildningen och UVK prioriterats. Detta arbete innefattar
både lärarutbildningens upplägg och personella aspekter. Vissa brister kan noteras när det gäller
formuleringar av jämställdhetsmål i kurser, lärarhandledares kompetens att bedöma
jämställdhetsaspekter samt en ojämn könsfördelning i lärarkåren. Jämställdhetsperspektivet beaktas
även i inriktningen matematik. I den ämnesdidaktiska delen av utbildningen ingår examinerande
moment om jämställdhet, i rimlig omfattning. Ett utvecklingsområde är att säkerställa ett jämställt
genomförande genom att inventera kurs- och personallistor och utveckla processer för att säkerställa
god utveckling när det gäller dessa. Trots bristerna som finns inom inriktningen matematik anser
bedömargruppen att lärosätet på ett trovärdigt sätt inom den utbildningsvetenskapliga kärnan har visat
att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
I UVK har lärosätet ett fungerande system för utvärdering, återkoppling och åtgärdsprogram.
Utbildningen följs upp systematiskt och det har lett till ett omfattande revideringsarbete av UVK som
går i riktning mot att förbättra samordningen inom UVK och i relation till utbildningens övriga delar.
Man har också ett utförligt program för att understödja studenternas studier, men samtidigt är
avhoppsfrekvensen ganska hög. I inriktningen matematik har lärosätet fungerande processer för att
göra kursutvärderingar och sprida resultat. Ett viktigt utvecklingsområde är att säkerställa att
utbildningens olika delar hålls samman, i synnerhet ämnesdidaktik och UVK. Detta arbete bör
involvera studenterna och deras perspektiv. Bedömargruppen anser att lärosätet har gjort ett rimligt
arbete för att säkerställa genomströmning, men trots det är det för få studenter som slutför
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utbildningen på utsatt tid. Därför behövs ytterligare arbete för att utreda och förbättra
genomströmningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet studentperspektiv vara tillfredsställande.
I utbildningen i sin helhet beaktas studentperspektivet på ett tillfredsställande vis, främst genom olika
formella kanaler, alltifrån möjlighet att delta och fatta beslut i programråd och lärarutbildningsnämnd till
att framföra synpunkter i anslutning till enskilda kurser. Studenternas kritiska synpunkter på UVK
framträder som en tungt vägande grund för den revidering av UVK som inletts. I inriktningen
matematik har studenterna möjlighet att påverka sin utbildning både formellt och informellt. Lärosätet
beskriver på ett trovärdigt sätt hur man arbetar med studentinflytande och att man faktiskt lyssnar på
studenterna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Arbetslivsperspektivet i ett samtida och framtida perspektiv beaktas främst i VFU men också i UVK.
Utbildningen bedrivs genom organiserad samverkan med skolor i regionen och olika regionala nätverk
och olika regionala nätverk. Flera exempel finns på hur utbildningen i UVK och ämneskurser samt i
samspel med aktiva lärare och VFU tar upp aspekter av detta, exempelvis hur digitaliseringen kan
komma att påverka skolan. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att stärka detta område inom
UVK, som del av det mer generella perspektiv på läraryrket som UVK ska bidra till, och som ger
studenterna redskap att konstruktivt hantera framtida skolreformer. I inriktningen matematik bjuds
yrkesaktiva matematiklärare in och får träffa studenterna. Lärosätet har även stor medverkan i
Lärarlyftet. Genom praktiknära forskning och utveckling får studenterna också möjlighet att hantera ett
föränderligt arbetsliv, och man har relevant samverkan med det omgivande samhället. Lärosätet
behöver dock arbeta vidare för att säkerställa att utbildningen är relevant och förbereder studenterna
för yrkeslivet. Relevant samverkan sker med det omgivande samhället.
Karlstads universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4541

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
musik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Lärosätet har tillfredställande förutsättningar när det gäller personal och miljö för att bedriva den del
som utgör den utbildningsvetenskapliga kärnan. Bland lärarna inom UVK återfinns både vetenskapligt
kompetent personal och personal med professionell ämneslärarerfarenhet. Den vetenskapliga
kompetensen omfattar både ämnesdidaktik, allmändidaktik och pedagogik. Ett arbete för att stärka
kompetensen på längre sikt har inletts, och det inbegriper att stärka den allmändidaktiskapedagogiska kompetens och forskning som är relevant för UVK. Ämneslärarutbildningen har delvis
olika utformning i Karlstad och Ingesund (musiklärarutbildningen), och även om Karlstad har andra
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förutsättningar med många olika ämnesinriktningar så bör Karlstad sträva efter att mer integrera
utbildningens olika delar, så att den bildar en tydlig helhet för studenter och lärare.
Bedömningsgrunden Personal bedöms inte vara tillfredsställande inom inriktningen musik eftersom
det saknas tillräcklig vetenskaplig kompetens på lång sikt, framför allt inom musikpedagogik.
Bedömargruppens rekommendation till lärosätet är därför att se över vilken personal som krävs med
både pensionsavgångar och vetenskaplig kompetens i åtanke, och att sedan genomföra åtgärder för
att stärka den vetenskapliga musikpedagogiska kompetensen. Den yrkesrelaterade, konstnärliga och
pedagogiska kompetensen är däremot tillfredsställande. Ett utvecklingsområde är att stärka de
yrkesverksamma lärarnas insatser i utbildningen.
En särskild omständighet vad gäller utbildningsmiljön för UVK är att den förekommer i två skilda
utbildningsmiljöer knutna till samma universitet: Karlstads universitet och Musikhögskolan Ingesund.
UVK behandlas i huvudsak som en enhet i den här utvärderingen. Lärosätet har goda förutsättningar
att bedriva lärarutbildning på grund av att det finns forskningsmiljöer, för både ämneskunskaper och
ämnesdidaktik, och i viss utsträckning en allmän didaktisk miljö. Vid Musikhögskolan Ingesund är
utbildningen tydligare integrerad än vid Karlstad. Att stärka formerna för rekrytering, samverkan med
och utbildning av VFU-handledare är något som däremot både Karlstad och Ingesund bör utveckla,
som grund för en sammanhållen utbildning.
Det finns en relevant vetenskaplig, konstnärlig och professionsinriktad miljö inom inriktningen musik,
vilket bland annat visas genom de många konstnärliga och verksamhetsanknutna
samverkansprojekten som pågår. Kopplingen mellan forskning och utbildning bedöms som god, och
som en styrka vill bedömargruppen särskilt lyfta fram det nära samarbetet mellan teori och praktik som
pågår i utbildningen där utrymme ges för både konstnärliga och pedagogiska inslag. En svaghet i
utbildningsmiljön är den begränsade vetenskapliga kompetensen i personalgruppen, särskilt inom
musikpedagogik, vilket på längre sikt kan få konsekvenser för den vetenskapliga miljö som omgärdar
studenterna, samt begränsar lektorernas möjligheter att docentmeritera sig och på sikt befordras till
professorer. Bedömargruppens rekommendation är därför att lärosätet anställer fler disputerade
lärare, helst i ämnet musikpedagogik. Trots de svagheter bedömargruppen identifierat vad gäller
inriktningen musik och bedömningsgrunden Personal anser bedömargruppen att bedömningsområdet
i sin helhet är tillfredsställande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls i utbildningen och anses av bedömarna hålla hög kvalitet. Bedömargruppen anser att
utbildningens goda struktur med tydliga upplägg som erbjuder både bredd och djup, tydlig progression
och möjligheter för studenterna att kombinera kurser med varandra, bidrar till detta. Alla bedömda
självständiga arbeten visar dessutom hög måluppfyllelse. Att studenterna möter musikdidaktisk och
pedagogisk litteratur samt forskning inom både ämnesdidaktiska kurser och inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) ser bedömargruppen som särskilt positivt.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
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beprövad erfarenhet uppfylls. Målet behandlas inom flera kurser i den utbildningsvetenskapliga
kärnan(UVK), men med tyngdpunkt i kursen Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete, som föregår
det avslutande självständiga arbetet. Genomgående framträder en ambition att i kurserna knyta
forskning till skolpraktiken. Tyngdpunkten ligger däremot främst på kvalitativ metodik, även om
kvantitativ metodik också behandlas.. Ett framträdande inslag i utbildningen är att studenterna ska
kunna bedriva skolutvecklande verksamhet på vetenskaplig grund, något som exempelvis lyfts fram
som centralt i UVK-kursen Vetenskapsteori och utvecklingsarbete, och i den skriftliga, vetenskapligt
grundade utvecklingsplan som studenterna ska arbeta fram under VFU utifrån sina
praktikerfarenheter. Målet säkerställs inom inriktningen musikfrämst när det gäller kvalitativa metoder
och vetenskapsteori. Majoriteten av de självständiga arbetena visar även på god måluppfyllelse.
Möjligheter för studenterna att kunna använda kvantitativa metoder behöver däremot stärkas i
utbildningen, eftersom det görs i mindre utsträckning. När det gäller relationen mellan vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen erbjuds studenterna att
reflektera över detta kontinuerligt i utbildningen, till exempel genom analyser av videoinspelad
musikpedagogisk praktik. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör
och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Underlagen ger flera belägg för att UVK och VFU systematiskt
och på olika sätt bidrar till att utveckla och pröva studenternas förmåga att kritiskt och självständigt
väga erfarenheter mot forskningsrön. Målet uppfylls inom inriktningen musik eftersom studenterna
kontinuerligt och på ett varierat sätt uppmuntras till att reflektera över både egna och andras
erfarenheter kopplade till yrkesrollen. Den samverkan som sker mellan utbildningens olika delar ger
även goda förutsättningar för att studenterna ska få öva, införliva och visa nämnda förmågor på ett
genomtänkt sätt genom hela utbildningen. De självständiga arbetena visar även god måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Bedömargruppen ser det
huvudsakligen som positivt att ämneslärarutbildningen framstår som tydligt ämnesdidaktiskt inriktad
och ser det som befogat att målet i första hand knyts till VFU. Lärosätet visar på ett i sin helhet
övertygande sätt hur VFU och UVK bidrar till måluppfyllelse. Men det är önskvärt att lärosätet starkare
förankrar och utvecklar UVK:s didaktiska och metodiska bidrag i utbildningen, samt tydliggör
progressionen inom UVK och stärker samordningen mellan UVK, VFU och ämnen. Studenten med
inriktning musik får på ett genomtänkt sätt möjlighet att genomföra praktik i varierade skolformer och
på flera utbildningsnivåer. Utbildningen erbjuder studenterna VFU runt om i landet, vilket
bedömargruppen ser som positivt. Ett viktigt utvecklingsområde är samtidigt att garantera att
handledare inom VFU har genomgått handledarutbildning, vilket nu inte alltid är fallet. Det är något
bedömargruppen rekommenderar lärosätet att åtgärda. Trots svagheterna som finns inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan anser bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i sin
helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Bedömargruppen konstaterar att lärosätet på ett huvudsakligen adekvat sätt
argumenterar för hur den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) bidrar till att utveckla planering,
genomförande och utvärdering av undervisningen, i relation till VFU. Lärosätet redogör för hur
specialpedagogik behandlas inom UVK, och visar på ett övertygande sätt hur detta examineras
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kopplat till olika specialpedagogiska perspektiv. Intervjuerna ger däremot blandade vittnesmål om hur
väl UVK i dessa två tappningar har förankrat detta målområde, särskilt gäller det för Karlstad som del
av en kritik av hur UVK bedrivits och samordnats. Bedömargruppen betonar därför vikten av att det
revideringsarbete som inletts för att tydliggöra progressionen inom UVK samt fullfölja och utvärdera
samordningen med övriga delar i utbildningen. Utifrån självvärderingen och intervjuerna understryker
bedömargruppen betydelsen av att inom UVK också ge utrymme åt de mer generella aspekterna av
läraruppdraget, till exempel mentorskap, föräldrakontakt, ordningsfrågor och andra frågor relaterade till
”den pedagogiska verksamheten i övrigt”. För att införliva de specialpedagogiska och
allmänpedagogiska kompetenserna i utbildningen samarbetar kollegiet vid musikhögskolan Ingesund
med personal vid Karlstad universitet, vilket bedömargruppen ser som positivt. Ett utvecklingsområde
som bedömarna vill föreslå är att införliva en ännu mer medveten syn när det gäller ett relationellt
perspektiv på musikpedagogisk interaktion.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Lärosätet visar
övertygande hur studenternas förmåga att göra etiska och andra bedömningar utvecklas löpande inom
UVK, och prövas både i VFU och i olika UVK-kurser.
Jämställdhetsperspektivet beaktas inom utbildningen. Lärosätet redogör för ett omfattande,
övergripande jämställdhetsarbete där lärarutbildningen och UVK prioriterats. Detta arbete innefattar
både lärarutbildningens upplägg och personella aspekter. Vissa svagheter kan noteras när det gäller
formuleringar av jämställdhetsmål i kurser, lärarhandledares kompetens att bedöma
jämställdhetsaspekter samt en ojämn könsfördelning i lärarkåren.
Arbetet bedrivs på flera nivåer inom inriktningen musik och ur flera perspektiv genomgående i
kollegiet. Särskilt positivt är det arbete som genomförs i utbildningen om att problematisera och
utmana könsnormer i musikvärlden. Ett utvecklingsområde är att aktualisera musikpedagogisk
genusforskning på bred front.
Lärosätet har ett fungerande system för utvärdering, återkoppling och åtgärdsprogram. Utbildningen
följs upp systematiskt och det har lett till ett omfattande revideringsarbete av UVK som går i riktning
mot att förbättra samordningen inom UVK och i relation till utbildningens övriga delar. Man har också
ett utförligt program för att understödja studenternas studier, men samtidigt är avhoppsfrekvensen
ganska hög. Att verka för att studenterna i högre grad svarar på kursenkäter är ett utvecklingsområde,
liksom att se över hur studenter i små studentgrupper kan svara på enkäter utan att det framgår vem
som har svarat vad.
Lärosätet verkar för att studenterna genomför utbildningen inom planerad studietid. Lärosätet har
bland annat infört behörighetsspärrar, som innebär att studenterna bara kan ha resttentamina från två
terminer bakåt i tiden. Ett positivt exempel som bedömarna vill lyfta är att lärare och studenter tidigt
kontaktas om någon verkar ligga i riskzonen för att inte vara behörig för nästa kurs. Ett
utvecklingsområde som bedömarna har identifierat är att lärosätet ännu tydligare bör klargöra för
studenterna vilka former av särskilt stöd som finns och hur de får tillgång till det.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
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Studentperspektivet beaktas på ett tillfredsställande vis, främst genom olika formella kanaler, alltifrån
möjlighet att delta och fatta beslut i programråd och lärarutbildningsnämnd till att framföra synpunkter i
anslutning till enskilda kurser. Studenternas kritiska synpunkter på UVK framträder som en tungt
vägande grund för den revidering av UVK som inletts.
Ett gott exempel är att programledaren möter studenterna minst en gång per termin där de kan ta upp
styrkor och utmaningar med upplägg och innehåll i utbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Arbetslivsperspektivet i ett samtida och framtida perspektiv beaktas främst i VFU men också i UVK.
Utbildningen bedrivs genom organiserad samverkan med skolor i regionen och olika regionala
nätverk. Flera exempel finns på hur utbildningen i UVK och ämneskurser samt i samspel med aktiva
lärare och VFU tar upp aspekter av detta, exempelvis hur digitaliseringen kan komma att påverka
skolan. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att stärka detta område inom UVK, som del av det
mer generella perspektiv på läraryrket som UVK ska bidra till, och som ger studenterna redskap att
konstruktivt hantera framtida skolreformer. Kurserna inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) täcker
in alla skolformer, inklusive musik-och kulturskola, vilket bedömargruppen ser som en styrka. Särskilt
positivt är att det finns goda kontakter med det omgivande samhället, kulturliv och aktuella skolformer.
Ett utvecklingsområde är se till att de aktiva musiklärarnas insatser tydligare kommer in i utbildningen.
Karlstads universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4547

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Lärosätet har tillräckliga förutsättningar när det gäller personal inom utbildningsvetenskapliga kärnan
(UVK). Lärarkåren på lärosätet utgör en stark och bred vetenskaplig, pedagogisk och
professionsrelaterad kompetens. Den vetenskapliga och professionsrelaterade kompetensen förenas
dessutom ofta hos samma personer. Bland lärarna inom UVK återfinns både vetenskapligt kompetent
personal och personal med professionell ämneslärarerfarenhet. Den vetenskapliga kompetensen för
inriktningen samhällskunskap omfattar både ämnesdidaktik, allmändidaktik och pedagogik. Den
nationalekonomiska kompetensen kommer att säkerställas inom kort. Ett arbete för att stärka
kompetensen på längre sikt har inletts, och det inbegriper att stärka den allmändidaktiskapedagogiska kompetens och forskningen. Lärosätet rekommenderas att sträva efter att mer integrera
utbildningens olika delar, så att den bildar en tydlig helhet för studenter och lärare. Bedömargruppen
menar att antalet lärare och deras sammantagna vetenskapliga, professionsrelaterade och
pedagogiska kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens volym, innehåll och
genomförande på kort och lång sikt.
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Utbildningsmiljö är tillräcklig när det gäller UVK. Bedömargruppens menar att de nuvarande
utbildningsmiljöerna i första hand knyter samman egen ämnesforskning med utbildning och praktik,
men att forskning kopplad till UVK bör stärkas. Den allmänt didaktiska och pedagogiska forskningen
behöver också tydligare komma studenterna till del via UVK och VFU. För inriktningen
samhällskunskap har lärosätet en vetenskaplig och professionsinriktad miljö, och verksamheten
bedrivs så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning. Samhällskunskapens
koppling till ämnesdidaktiska och didaktiska centrumbildningar som Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD) och Research on subject-specific Education (ROSE) är en styrka
för utbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. Den ordnande strukturen för utbildningen som beskrivs genom aktiva verb med en lägre
respektive högre kognitiv svårighetsnivå ju längre fram i utbildningen studenterna kommer övertygar i
sin tydlighet. Bedömargruppen menar också att mikroundervisningen är ett intressant inslag i
programmets uppbyggnad.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Målet behandlas inom flera kurser, men med tyngdpunkt i kursen
Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete, som föregår det avslutande självständiga arbetet.
Genomgående framträder en ambition att i kurserna knyta forskning till skolpraktiken. Tyngdpunkten
ligger däremot främst på kvalitativ metodik, även om kvantitativ metodik också behandlas.
Bedömargruppen menar att lärosätet har anledning till ett fortsatt utvecklingsarbete av undervisning
om kvantitativa metoder både inom UVK och inriktningen samhällskunskap. Samordningen mellan
UVK och ämnet för detta mål framträder som relativt svag. Ett framträdande inslag i utbildningen är att
studenterna ska kunna bedriva skolutvecklande verksamhet på vetenskaplig grund, något som
exempelvis lyfts fram som centralt i UVK-kursen Vetenskapsteori och utvecklingsarbete, och i den
skriftliga, vetenskapligt grundade utvecklingsplan som studenterna ska arbeta fram under VFU utifrån
sina praktikerfarenheter.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Underlagen ger flera belägg för att utbildningen systematiskt och
på olika sätt bidrar till att utveckla och pröva studenternas förmåga att kritiskt och självständigt väga
erfarenheter mot forskningsrön. Samtidigt hade bedömargruppen gärna sett en fylligare beskrivning av
delar av examensmålet, t.ex. reflektioner om hur studenterna reflekterar över egna och andras
erfarenheter inom inriktningen samhällskunskap.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Bedömargruppen ser det
huvudsakligen som positivt att ämneslärarutbildningen framstår som tydligt ämnesdidaktiskt inriktad
och ser det som befogat att målet i första hand knyts till VFU. Lärosätet visar på ett i sin helhet
övertygande sätt hur VFU och UVK bidrar till måluppfyllelse. Men det är önskvärt att lärosätet starkare
förankrar och utvecklar UVK:s didaktiska och metodiska bidrag i utbildningen, samt tydliggör
progressionen inom UVK och stärker samordningen mellan UVK, VFU och ämnen. Ett intressant sätt
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att bearbeta examensmålet inom inriktningen samhällskunskap kommenteras i lärosätets
självvärdering i termer av ”mikroundervisning”. Den förekommer på flera kurser och beskrivs som att
studenten, med utgångspunkt i begreppet transformation, anpassar ämnesteoretiskt innehåll till
undervisning.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Bedömargruppen konstaterar att lärosätet på ett huvudsakligen adekvat sätt argumenterar för
hur utbildningen bidrar till att utveckla planering, genomförande och utvärdering av undervisningen, i
relation till VFU. Lärosätet redogör för hur specialpedagogik behandlas, och visar på ett övertygande
sätt hur detta examineras kopplat till olika specialpedagogiska perspektiv. Förmågorna tränas och
testas också genom mikroundervisning och andra aktiviteter. En av examinationerna består av en
ämnesdidaktisk gruppuppgift om klimatfrågan. Uppgiften tränar planering tillsammans med andra,
genom att gruppen utformar en skriftlig lektionsplanering för området och tillämpar ämnesdidaktiska
teorier. En annan examination består av en hemtentamen där studenterna bland annat ska utgå ifrån
en sakfråga eller ett område inom internationell politik, för att sedan redogöra för hur området kan
hanteras ur ett undervisningsperspektiv. Intervjuerna ger däremot blandade vittnesmål om hur väl
UVK bedrivits och samordnats. Bedömargruppen betonar därför vikten av att det revideringsarbete
som inletts för att tydliggöra progressionen inom UVK samt fullfölja och utvärdera samordningen med
övriga delar i utbildningen. Utifrån självvärderingen och intervjuerna understryker bedömargruppen
betydelsen av att inom UVK också ge utrymme åt de mer generella aspekterna av läraruppdraget,
t.ex. mentorskap, föräldrakontakt, ordningsfrågor och andra frågor relaterade till ”den pedagogiska
verksamheten i övrigt”.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Lärosätet visar
övertygande hur studenternas förmåga att göra etiska och andra bedömningar utvecklas löpande inom
UVK, och prövas både i VFU och i olika UVK-kurser.
Lärosätet redogör för ett omfattande, övergripande jämställdhetsarbete där lärarutbildningen och UVK
prioriterats. Detta arbete innefattar både lärarutbildningens upplägg och personella aspekter. Lärosätet
beskriver i sin självvärdering att det finns en progression i samhällskunskapskurserna för
jämställdhetsmålet. Kurserna använder olika metoder och olika innehåll för att gradvis utveckla
studenternas förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhetsperspektiv i sin
pedagogiska gärning som samhällskunskapslärare. Exempelvis ska studenterna, enligt ett lärandemål
under den första terminen, beskriva och värdera hur faktorer som kön, etnicitet, klass och religion har
betydelse för individens sociala levnadsvillkor och samhällsdeltagande. Läraktiviteterna utgörs av
föreläsningar och formativa seminarier som följer upp föreläsningarna. Studenternas färdigheter
examineras via en tentamen. Vissa svagheter kan noteras när det gäller formuleringar av
jämställdhetsmål i kurser, lärarhandledares kompetens att bedöma jämställdhetsaspekter samt en
ojämn könsfördelning i lärarkåren.
Uppföljning, åtgärder, återkoppling. Lärosätet har ett fungerande system för utvärdering, återkoppling
och åtgärdsprogram. Utbildningen följs upp systematiskt och det har lett till ett omfattande
revideringsarbete av UVK som går i riktning mot att förbättra samordningen inom UVK och i relation till
utbildningens övriga delar. Ansvariga kursledare analyserar även studenternas resultat och föreslår
vid behov åtgärder och förändringar till nästa kurstillfälle. De föreslagna åtgärderna behandlas inom
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arbetslaget och personalgruppen för den aktuella kursen, och vid ämnesmöten om det gäller mer
omfattande förändringar. Kursutvärderingsanalyser publiceras på ämnets kurssidor på lärosätets
webbplats för att tydligt kommunicera kursutvärderingarnas resultat. Ett problem med programavbrott
anges ha lett till åtgärder för att minska avbrotten. En åtgärd som har initierats är att tidigt i
utbildningen introducera vad utbildningen innebär och har till syfte samt att skapa motivation och
identifikation med det yrkesval som gjorts. Man har också ett utförligt program för att understödja
studenternas studier, men samtidigt är avhoppsfrekvensen ganska hög.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentperspektivet beaktas på ett tillfredsställande vis, främst genom olika formella kanaler, alltifrån
möjlighet att delta och fatta beslut i programråd och lärarutbildningsnämnd till att framföra synpunkter i
anslutning till enskilda kurser. Studenternas kritiska synpunkter på UVK framträder som en tungt
vägande grund för den revidering av UVK som inletts. I samband med kursavslutningar hålls
summeringar när studenterna via muntlig dialog får möjlighet att kommentera kurser ur ett
helhetsperspektiv. Kursledare för då ett samtal med studenterna om den aktuella kursen. På
ämnesråd möts kursledare och studentrepresentanter för att diskutera kursernas innehåll och form.
Återkommande punkter på dagordningen är kopplingen lärandemål–kursinnehåll–examinationer,
kurslitteratur, undervisningsformer och progression. Bedömargruppen menar att detta är ett bra
arbetssätt, men hade gärna även sett kommentarer från lärosätet om studenternas delaktighet och
engagemang i dessa frågor.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Arbetslivsperspektivet i ett samtida och framtida perspektiv beaktas främst i VFU men också i
utbildningens övriga delar. Utbildningen bedrivs genom organiserad samverkan med skolor i regionen
och olika regionala nätverk. Flera exempel finns på hur utbildningen och ämneskurser i samspel med
aktiva lärare och VFU tar upp aspekter av detta, exempelvis hur digitaliseringen kan komma att
påverka skolan. Förutom att studenterna möter arbetslivet i form av yrkesverksamma lärare under sin
VFU, så uppträder verksamma lärare på olika sätt i utbildningen. Exempelvis tillvaratas några tidigare
lärarstuderandes erfarenheter av sina första år som lärare genom att de gästföreläser tidigt i
programmet. Andra exempel är en verksam gymnasielärare som leder och undervisar i en delkurs om
medier. Även representanter för andra yrkesgrupper förekommer. Bedömargruppen rekommenderar
lärosätet att stärka detta område inom UVK, som del av det mer generella perspektiv på läraryrket
som UVK ska bidra till, och som ger studenterna redskap att konstruktivt hantera framtida
skolreformer.
Karlstads universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4550

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Lärosätet har tillräckliga förutsättningar när det gäller personal inom utbildningsvetenskaplig kärna
(UVK). Bland lärarna inom UVK återfinns både vetenskapligt kompetent personal och personal med
professionell ämneslärarerfarenhet. Den vetenskapliga kompetensen omfattar både ämnesdidaktik,
allmändidaktik och pedagogik. Ett arbete för att stärka kompetensen på längre sikt har inletts, och det
inbegriper att stärka den allmändidaktiska-pedagogiska kompetens och forskning som är relevant för
UVK. Bedömargruppen anser att den ämnesmässiga kompetensen är god när det gäller disputerade
lärare i litteraturvetenskap och språkvetenskap/lingvistik, men den teoretiska ämnesdidaktiska
kompetensen är svag och behöver stärkas med fler som är disputerade i ämnesdidaktik. Den
professionsinriktade kompetensen är tillfredställande och består främst av adjunkter och några
disputerade lärare med egen ämneslärarexamen. Många lärare är verksamma på utbildningen, men
generellt har de lite undervisningstid och bedömargruppen noterar brister i samordningen dem
emellan. Sett till helheten är alltså personalen tillfredställande men det finns utvecklingsmöjligheter.
Utbildningsmiljö är tillfredställande när det gäller UVK. En särskild omständighet vad gäller
utbildningsmiljön för UVK är att den förekommer i två skilda utbildningsmiljöer, olika orter beroende på
ämnen, knutna till samma universitet. Bedömargruppens menar att de nuvarande utbildningsmiljöerna
i första hand knyter samman egen ämnesforskning med utbildning och praktik, men att forskning
kopplad till UVK bör stärkas. Den allmänt didaktiska och pedagogiska forskningen behöver också
tydligare komma studenterna till del via UVK och VFU, men studenterna får ta del av forskning om till
exempel lässtrategier och läsandet av webbtexter. Dessutom finns moment där studenterna jämför
forskning. Utbildningsmiljön är god och det finns starka forskningsmiljöer som är lämpade för
svensklärarutbildning, och en tillfredsställande professionsinriktad miljö. Sammantaget anser
bedömargruppen att lärosätet bör arbeta för att skapa en mer integrerad lärarutbildning, där
utbildningens olika delar (ämneskurser, UVK och VFU) och struktur är tydligt kommunicerad och
förankrad bland studenter och lärare.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls inte. Bredden i ämneskunskaperna för yrkesutövningen är tillfredsställande, enligt
bedömargruppen. Underlaget innehåller också många goda exempel på lärandeaktiviteter, särskilt
inom språkinriktad ämnesdidaktik och språkvetenskap. Man har också god variation och relevant
ämnesteori. Däremot framgår inte hur ämnet studeras på en djupare nivå, såsom kritisk granskning,
analys och värdering. Bedömargruppen menar att de olika momenten blir avgränsade öar i
utbildningen, och att samordningen och progressionen mellan momenten i delkurserna och kurserna
är svag och behöver utvecklas. Mycket tyder på att lärosätet inte når målet om väsentligt fördjupade
kunskaper i vissa delar av ämnet. Det finns en brist i kopplingen mellan ämne och ämnesdidaktik,
särskilt på litteratursidan, vilket sannolikt beror på att det saknas disputerade lärare i litteraturdidaktik.
Läget är heller inte helt tillfredsställande när det gäller väsentligt fördjupade kunskaper, inbegripet
fördjupade kunskaper om forsknings- och utvecklingsarbete.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
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beprövad erfarenhet uppfylls inom UVK men säkerställs inte för inriktningen svenska. Målet behandlas
inom flera kurser som föregår det avslutande självständiga arbetet. Studenterna möter både kvalitativa
och kvantitativa metoder under utbildningen samt moment som rör relationen mellan vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet. Tyngdpunkten ligger däremot främst på kvalitativ metodik, även om
kvantitativ metodik också behandlas. Studenterna möter även ämnesspecifika metoder men
progressionen och den röda tråden kan bli tydligare, vilket bekräftas av att flera av de självständiga
arbetena saknar en utvecklad forskningsmetod. Samordningen mellan UVK och ämnena för detta mål
framträder som relativt svag. Däremot är kopplingen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet bättre. Genomgående framträder en ambition att i kurserna knyta forskning till
skolpraktiken. Ett framträdande inslag i utbildningen är att studenterna ska kunna bedriva
skolutvecklande verksamhet på vetenskaplig grund, något som exempelvis lyfts fram som centralt i
UVK-kursen Vetenskapsteori och utvecklingsarbete, och i den skriftliga, vetenskapligt grundade
utvecklingsplan som studenterna ska arbeta fram under VFU utifrån sina praktikerfarenheter.
Sammantaget behöver lärosätet alltså göra mer för att säkerställa kunskaperna och progressionen,
vilket man också är medvetna om och man har inlett ett utvecklingsarbete. Bedömargruppen menar att
lärosätet inte når hela vägen, med väldigt högt uppställda vetenskapliga ämnesmål tidigt i
utbildningen. Därmed möjliggör utbildningen i sin helhet måluppfyllelse men den säkerställs inte.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inom UVK men säkerställs inte för inriktningen svenska.
Underlagen ger flera belägg för att UVK och VFU systematiskt och på olika sätt bidrar till att utveckla
och pröva studenternas förmåga att kritiskt och självständigt väga erfarenheter mot forskningsrön.
Men bedömargruppen noterar att lärosätet har svårt att tydliggöra vad progression mot kritiskt och
självständigt innebär för hela utbildningen. Även om det finns lärandeaktiviteter måste
examinationerna ses över för att säkerställa den kritiskt analyserande delen. Det bekräftas även av de
självständiga arbetena som inte heller uppfyller delen av målet som avser att ha en fördjupad förmåga
att kritiskt och självständigt tillvarata och systematisera. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att
se över kursmålen och betygskriterierna för olika examinationer, för att i progression genom de olika
kurserna säkerställa denna del av målet. Därtill menar lärosätet i självvärderingen att ämneskunskap
kopplas till yrkesutövningen, men intervjuerna visar att kopplingen mellan ämne och ämnesdidaktik är
svag och att lärarna i ämnet inte känner till vad som görs i de ämnesdidaktiska delarna.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör måluppfyllelse men den
säkerställs inte.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Bedömargruppen ser det
huvudsakligen som positivt att ämneslärarutbildningen framstår som tydligt ämnesdidaktiskt inriktad
och ser det som befogat att målet i första hand knyts till VFU. Lärosätet visar på ett i sin helhet
övertygande sätt hur VFU och UVK bidrar till måluppfyllelse. Men det är önskvärt att lärosätet starkare
förankrar och utvecklar UVK:s didaktiska och metodiska bidrag i utbildningen, samt tydliggör
progressionen inom UVK och stärker samordningen mellan UVK, VFU och ämnen. För inriktningen
svenska finns det en stark koppling mellan VFU:n och de campusförlagda övningarna och examineras
enligt en utarbetad systematisk modell. Lärosätet uppvisar också en stor variation med
campusförlagda didaktiska och metodiska övningar, även om progressionen och kopplingen till
ämneskurserna kan vara tydligare – särskilt inom litteraturdidaktik. Bedömargruppen anser
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sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Det genom att UVK bidrar till att utveckla planering, genomförande och utvärdering
av undervisningen, i relation till VFU. Lärosätet redogör för hur specialpedagogik behandlas inom
UVK, och visar på ett övertygande sätt hur detta examineras kopplat till olika specialpedagogiska
perspektiv. Bedömargruppen understryker betydelsen av att inom UVK också ge utrymme åt de mer
generella aspekterna av läraruppdraget, till exempel mentorskap, föräldrakontakt, ordningsfrågor och
andra frågor relaterade till den pedagogiska verksamheten i övrigt. Målet aktualiseras särskilt under
VFU men också i VFU-förberedande övningar i ämnesdidaktik. Bland annat berörs i ämnesdidaktiken
hur undervisningen kan anpassas till elevers olika individuella behov. Det finns också exempel på
lärandemål och hur de examineras, till exempel i seminarier eller skriftliga inlämningsuppgifter.
Lärosätet gör även mikroundervisning på några olika moment, vilket innebär att studenterna följer hela
kedjan från transformering av ämnesstoff till planering och utvärdering. Bedömargruppen hade dock
gärna sett exempel på uppföljning av VFU-relaterade moment och uppgifter samt explicita
ämnesdidaktiska och metodiska kursmål för VFU-kurserna. Gruppen vill också betona vikten av att det
revideringsarbete som inletts för att tydliggöra progressionen inom UVK samt fullfölja och utvärdera
samordningen med övriga delar i utbildningen. Det eftersom intervjuerna ger blandade vittnesmål om
hur väl UVK bedrivits och samordnats. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin
helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse. Mycket av innehållet i utbildningen handlar om att
utveckla undervisning i syfte att stimulera varje elevs lärande.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Lärosätet visar
övertygande hur studenternas förmåga att göra etiska och andra bedömningar utvecklas löpande inom
UVK, och prövas både i VFU och i olika UVK-kurser.
Jämställdhetsperspektivet tillgodoses i svensklärarutbildningen och lärosätet har ett mycket medvetet
arbete. Lärosätet redogör för ett omfattande, övergripande jämställdhetsarbete där lärarutbildningen
och UVK prioriterats. Detta arbete innefattar både lärarutbildningens upplägg och personella aspekter.
Det finns bland annat en handlingsplan för jämställdhet som går ut på att perspektivet ska genomsyra
all utbildning och det finns också flera exempel på att så sker. Vissa svagheter kan noteras när det
gäller formuleringar av jämställdhetsmål i kurser inom UVK, lärarhandledares kompetens att bedöma
jämställdhetsaspekter samt en ojämn könsfördelning i lärarkåren.
Utbildningen följs upp systematiskt och lärosätet vidtar åtgärder för att utveckla kvaliteten och att
resultaten av utvärderingar återkopplas till ledning, lärare och studenter. Det har lett till ett omfattande
revideringsarbete av UVK som går i riktning mot att förbättra samordningen inom UVK och i relation till
utbildningens övriga delar. För bedömargruppen är det dock lite oklart hur lärosätet följer upp VFU och
utvecklingen av VFU-kurserna. Lärosätet har också ett utförligt program för att understödja
studenternas studier. Man analyserar genomströmningen och vidtar åtgärder för att kunna stödja
studenter att genomföra utbildningen i planerad studietid, men samtidigt är avhoppsfrekvensen ganska
hög.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
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Studentperspektivet beaktas på ett tillfredsställande vis, främst genom olika formella kanaler, alltifrån
möjlighet att delta och fatta beslut i programråd och lärarutbildningsnämnd till att framföra synpunkter i
anslutning till enskilda kurser. Studenternas kritiska synpunkter på UVK framträder som en tungt
vägande grund för den revidering av UVK som inletts. Lärosätet och ämnet svenska arbetar enligt
bedömargruppen aktivt för att öka studenternas inflytande på flera nivåer, både formella och
informella.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Arbetsliv och samverkan är tillfredställande, enligt bedömargruppen, och det finns många goda
exempel på kontakt med det närliggande skolsamhället såsom praxisnära forskning,
Värmlandsmodellen och verksamma lärare som kommer till campus. Utbildningen bedrivs därmed
genom organiserad samverkan med skolor i regionen och olika regionala nätverk. Detta är en modern
utbildning med stor satsning på distansundervisning och digital arbetsmiljö samt ett aktivt
mångfaldsperspektiv. Arbetslivsperspektivet i ett samtida och framtida perspektiv beaktas främst i VFU
men också i UVK och i svenska. Flera exempel finns på hur utbildningen i UVK och ämneskurser samt
i samspel med aktiva lärare och VFU tar upp aspekter av detta, exempelvis hur digitaliseringen kan
komma att påverka skolan. Bedömargruppen rekommenderar dock lärosätet att stärka detta område
inom UVK, som del av det mer generella perspektiv på läraryrket som UVK ska bidra till, och som ger
studenterna redskap att konstruktivt hantera framtida skolreformer.
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Konstfack
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Konstfack

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4570

Hög kvalitet

grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet bild
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Tillgången på högre akademisk kompetens är tillfredsställande, liksom möjligheterna till forskning och
utvecklingsarbete. På kort sikt uppfattas lärarbehoven täckta i relation till volymen, men på lång sikt
ifrågasätter bedömargruppen personalsituationen på grund av kommande pensionsavgångar och att
många lärare har tidsbegränsad anställningsform. Eftersom tidsbegränsad anställning är en strukturell
anställningsform vid Konstfack, rekommenderar bedömargruppen den högsta ledningen att snarast
omarbeta de bestämmelserna för att ge utbildningen goda förutsättningar på lång sikt. För studenterna
är kontinuitet både i handledning och undervisning viktigt för att kunna tillgodogöra sig en utbildning av
hög kvalitet. Då är det även viktigt att lärosätet tar väl hand om detta genom att skapa bättre
förutsättningar för personalens anställningsformer. Bedömarna rekommenderar även lärosätet att
diskutera vikten av att delta i högskolepedagogisk utbildning med samtliga lärare.
Bedömargruppen anser att lärosätet har en aktiv och internationell forskningsmiljö vilket ger
förutsättningar för ett nära samband mellan forskning och utbildning, som också som erbjuder
studenterna en lärmiljö med en nationell särställning och inkluderar många internationella kontaktytor.
För att ytterligare stärka utbildningens vetenskapliga förankring planeras praktiknära forskning med
studentmedverkan. Dessutom startas en licentiatforskarskola i samverkan med Göteborgs universitet.
Dessa ambitioner betraktar bedömargruppen som en styrka. Bedömargruppen anser även att den
konstnärliga miljön garanteras genom ämnes- och yrkeskompetens bland lärarna. Lärosätet har väl
utrustade lokaler, erbjuder specialkompetenser och har ett bra bibliotek. Något som bedömargruppen
vill uppmärksamma är lärosätets sammanhållna utbildning, vilket återkommer som en styrka under
flera av de mål som bedömningen omfattar. Lärosätet skiljer däremot inte tillräckligt mellan
inriktningarna 7–9 och gymnasieskolan, och det blir de undervisande lärarnas ansvar att
åldersanpassa undervisningen efter de olika målgrupperna. Lärosätets verkstäder är en kraftfull
potential för studenternas hantverksmässiga och konstnärliga utbildning. Men bedömarna anser att
utbildningsförhållandena för den konstnärligt gestaltande kompetensen behöver förstärkas och
stabiliseras, särskilt på lektorsnivå.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Utbildningens visar på goda förutsättningar att kunna kombinera allmänna lärarkunskaper
med det ämnesspecifika. Detta bekräftas delvis i bedömningen av studenternas självständiga arbeten
när det gäller att kombinera en vetenskaplig undersökning med gestaltningar. Bedömningsgruppen
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rekommenderar lärosätet att fortsätta och intensifiera utvecklingsarbete om samarbetet med den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) för att uppnå bättre förankring i bildläraryrket och att
stärka handledningen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Den sammanhållna utbildningen betraktas både som en styrka och gott
exempel. Metoderna SUS (student undervisar student) och SUE (student undervisar elev) erbjuder
studenterna en konkret koppling till bildläraryrket, vilket bedömarna också anser är en uppenbar
styrka. Genom samverkan mellan kurserna inom UVK och VFU, inom vissa ämneskurser och genom
seminarier, diskussioner och samtal behandlas och säkras kunskapsinnehållet. Bedömargruppen vill
däremot rekommendera lärosätet att verka för en mer samstämmig och likvärdig handledning för alla
studenter. Dessutom bör lärosätet säkerställa hur kvantitativa metoder från UVK-delen används och
kopplas till ämnesdelen i utbildningen, och särskilt relaterat till examination. Ytterligare en styrka är att
studenterna gradvis förbereds för skrivandet av de självständiga arbetena och tidigt får arbeta med att
ta fram frågeställningar kring problematik som har att göra med skola och undervisning.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Bedömargruppen anser att det vid lärosätet finns flera metoder
och rutiner för att studenterna ska utveckla förmågor för systematisk reflektion, exempelvis genom
bearbetning individuellt och i grupp av insamlat material på VFU och högskoleförlagd utbildning. Trots
att lärosätet deltar i handledarutbildning för VFU-lärare och arbetar med skolövertagande inom VFU,
behöver kopplingen till yrkesfältet förstärkas. Inom bildämnet finns vissa svagheter. Det finns
självständiga arbeten som inte når måluppfyllelsen och som visar svagheter i förmåga att knyta
kunskap från skolans verksamhet till det självständiga arbetet. Sammantaget anser bedömargruppen
att den utbildningsvetenskapliga och ämnesdidaktiska kunskapen samt förankringen i VFU-skolan är
angelägna utvecklingsområden för lärosätet. Bedömargruppen föreställer sig att en del av
svagheterna i de självständiga arbetena skulle kunna ha undvikits genom utökad handledning. Trots
vissa svagheter anser bedömargruppen att måluppfyllelsen säkerställs.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Inom utbildningen
används olika metoder för att utveckla ämnesdidaktik i utbildningen. För måluppfyllelse visar
utbildningen en styrka genom att använda metoderna SUS och SUE. Övningar med så kallade flipped
classroom bidrar också enligt bedömargruppen positivt till studenternas möjligheter att utveckla
didaktisk kompetens. Det framkommer dock kritik under intervjuerna och det faktum att vissa av
studenternas självständiga arbeten inte når måluppfyllelse. Eftersom utbildningen i princip genomförs
på liknande sätt för båda inriktningarna ligger ansvaret för en åldersanspassad ämnesdidaktik i
huvudsak på den enskilda undervisande läraren. Det leder till godtycklighet i systemet, och
bedömargruppen önskar att utbildningen uppmärksammar och möter studenternas behov av
åldersanpassad ämnesdidaktik. Även under det här målet framkommer dock enligt bedömarna
fördelarna och styrkan med en sammanhållen utbildning.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Detta sker bland annat genom en UVK-kurs, fallstudier, förberedelser genom flipped
classroom och under VFU. För bildämnet framkommer i självvärderingen att utbildningen säkerställer
att studenterna får träna på att planera, genomföra samt utveckla och utvärdera den konkreta
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undervisningssituationen. Det sker bland annat genom fallstudier och fiktiva problemsituationer
Lärosätet lyfter fram att den relativt begränsade kretsen av VFU-handledare skapar en personlig
kontakt i kommunikationen och relationerna med VFU-skolorna. Bedömargruppen vill uppmuntra
lärosätet att fortsätta med arbetet med handledarutbildningen för VFU-lärare.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. De beskrivna
kursmomenten och reflekterande aktiviteter är att betrakta som en styrka i utbildningen. Till exempel
arbetar studenterna med etiska dilemman inom konstnärlig och vetenskaplig forskning liksom med
frågor om hur rollen som lärare innebär ett arbetsledarskap där yrkesetisk reflektion ingår. Målet har
särskilt beaktats i den programutveckling som gjordes vid lärosätet under 2015 och som fortfarande
pågår. Ett utvecklingsområde är dock hur frågor om funktionsvariation tas upp i utbildningen.
Bedömargruppen anser att det vid lärosätet finns en medveten strategi för arbetet med jämställdhet
via behandling i programrådet, och utbildningen bjuder på flera goda praktiska exempel. Institutionen
arbetar i undervisningen aktivt med jämställdhet och studenterna anger att de får med sig verktyg från
utbildningen inför skolarbetet. Trots detta vill bedömargruppen uppmärksamma utbildningen på att
genom den konsekventa användningen av intersektionalitetsbegreppet i stället för
jämställdhetsbegreppet sker en form av generalisering av normkritiska begrepp. Därmed riskerar man
att osynliggöra till exempel jämställdhet och kön, vad det är och vad det betyder. Lärosätet
rekommenderas att fortsätta arbetet och att ytterligare särskilja hur jämställdhet mellan kvinnor och
män tas upp i utbildningen samt att bemöta studenternas önskemål, om att ta upp frågor om
inkludering, olika könsuttryck och binär könsuppdelning.
Lärosätet har ett väl utvecklat system för uppföljning av utbildningar och kurser ända från ledningsnivå
till studentnivå, för att säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet. Lärarna är organiserade i
årskurslag och arbetar med utvecklingsarbete av kurser, program, examination, handledning, och
arbetsformer. Programrådet är ett viktigt organ för detta arbete. Genomströmningen av studenter är
god, och kartläggning samt analyser görs regelbundet. Utbildningen arbetar aktivt med tydlig
information om kunskapskraven och erbjuder samtal med studievägledare och årskurslagsmöten för
att motverka avhopp. För studenter med funktionsvariationer finns kontaktperson och samordnare
samt biblioteket med inläst litteratur och studieverkstad för akademiskt skrivande. Det senare sägs i
självvärderingen fortsatt vara ett utvecklingsområde för en långsiktig stödstruktur i akademiskt
skrivande, vilket bedömargruppen instämmer i.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentperspektivet är tillfredsställande vid lärosätet. Miljön upplevs av bedömarna som inkluderande
och skapar goda möjligheter för studenterna att delta i och påverka utbildningen på en mängd olika
sätt. Samtidigt framkom kritik mot en så kallad ”ämneskrasch” inom utbildningen mellan ett fokus på
konst och läraruppdraget. Studenterna förväntas enligt självvärderingen ta aktivt och kritiskt ansvar för
sin utbildning. En styrka inom studentperspektivet är att utvärderingarna ger studenterna möjlighet till
framåtsyftande kritik, vilket kan skapa mer intresse för utvärderingarna eftersom svarsfrekvenserna är
något låga.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet visar också goda förutsättningar för internationalisering och samverkan med arbetslivet, och
erbjuder studenterna en bred utbildning som går utöver läraryrket. Det regionala samverkansavtal som
lärosätet har inom Stockholmsområdet innebär även en viss kvalitetssäkring. Bedömargruppen ser det
som en styrka att utbildningen har flera internationella kontakter och ingår i många närverk och
samverkar med andra utbildningar. VFU-placeringarna anpassas efter den faktiska arbetsmarknaden
oavsett inriktning, vilket också omfattar placering på museer och folkhögskolor.
Konstfack

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4565

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet bild
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Tillgången på högre akademisk kompetens är tillfredsställande, liksom möjligheterna till forskning och
utvecklingsarbete. På kort sikt uppfattas lärarbehoven täckta i relation till volymen, men på lång sikt
ifrågasätter bedömargruppen personalsituationen på grund av kommande pensionsavgångar och att
många lärare har tidsbegränsad anställningsform. Eftersom tidsbegränsad anställning är en strukturell
anställningsform vid Konstfack, rekommenderar bedömargruppen den högsta ledningen att snarast
omarbeta de bestämmelserna för att ge utbildningen goda förutsättningar på lång sikt. För studenterna
är kontinuitet både i handledning och undervisning viktigt för att kunna tillgodogöra sig en utbildning av
hög kvalitet. Då är det även viktigt att lärosätet tar väl hand om detta genom att skapa bättre
förutsättningar för personalens anställningsformer. Bedömarna rekommenderar även lärosätet att
diskutera vikten av att delta i högskolepedagogisk utbildning med samtliga lärare.
Bedömargruppen anser att lärosätet har en aktiv och internationell forskningsmiljö vilket ger
förutsättningar för ett nära samband mellan forskning och utbildning, som också som erbjuder
studenterna en lärmiljö med en nationell särställning och inkluderar många internationella kontaktytor.
För att ytterligare stärka utbildningens vetenskapliga förankring planeras praktiknära forskning med
studentmedverkan. Dessutom startas en licentiatforskarskola i samverkan med Göteborgs universitet.
Dessa ambitioner betraktar bedömargruppen som en styrka. Bedömargruppen anser även att den
konstnärliga miljön garanteras genom ämnes- och yrkeskompetens bland lärarna. Lärosätet har väl
utrustade lokaler, erbjuder specialkompetenser och har ett bra bibliotek. Något som bedömargruppen
vill uppmärksamma är lärosätets sammanhållna utbildning, vilket återkommer som en styrka under
flera av de mål som bedömningen omfattar. Lärosätet skiljer däremot inte tillräckligt mellan
inriktningarna 7–9 och gymnasieskolan, och det blir de undervisande lärarnas ansvar att
åldersanpassa undervisningen efter de olika målgrupperna. Lärosätets verkstäder är en kraftfull
potential för studenternas hantverksmässiga och konstnärliga utbildning. Men bedömarna anser att
utbildningsförhållandena för den konstnärligt gestaltande kompetensen behöver förstärkas och
stabiliseras, särskilt på lektorsnivå.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
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tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Utbildningens visar på goda förutsättningar att kunna kombinera allmänna lärarkunskaper
med det ämnesspecifika. Detta bekräftas delvis i bedömningen av studenternas självständiga arbeten
när det gäller att kombinera en vetenskaplig undersökning med gestaltningar. Bedömningsgruppen
rekommenderar lärosätet att fortsätta och intensifiera utvecklingsarbete om samarbetet med den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) för att uppnå bättre förankring i bildläraryrket och att
stärka handledningen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Den sammanhållna utbildningen betraktas både som en styrka och gott
exempel. Metoderna SUS (student undervisar student) och SUE (student undervisar elev) erbjuder
studenterna en konkret koppling till bildläraryrket, vilket bedömarna också anser är en uppenbar
styrka. Genom samverkan mellan kurserna inom UVK och VFU, inom vissa ämneskurser och genom
seminarier, diskussioner och samtal behandlas och säkras kunskapsinnehållet. Bedömargruppen vill
däremot rekommendera lärosätet att verka för en mer samstämmig och likvärdig handledning för alla
studenter. Dessutom bör lärosätet säkerställa hur kvantitativa metoder från UVK-delen används och
kopplas till ämnesdelen i utbildningen, och särskilt relaterat till examination. Ytterligare en styrka är att
studenterna gradvis förbereds för skrivandet av de självständiga arbetena och tidigt får arbeta med att
ta fram frågeställningar kring problematik som har att göra med skola och undervisning. Men det finns
ändå svagheter inom bildämnet när det gäller de självständiga arbetena eftersom de
vetenskapsteoretiska och metodologiska kunskaperna är grunda och i texten finns ingen eller en svag
relation mellan vetenskap och beprövad erfarenhet.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inom UVK men säkerställs inte för inriktningen bild.
Bedömargruppen anser att det vid lärosätet finns flera metoder och rutiner för att studenterna ska
utveckla förmågor för systematisk reflektion, exempelvis genom bearbetning individuellt och i grupp av
insamlat material på VFU och högskoleförlagd utbildning. Trots att lärosätet deltar i
handledarutbildning för VFU-lärare och arbetar med skolövertagande inom VFU, behöver kopplingen
till yrkesfältet förstärkas. Inom bildämnet finns vissa brister. Det finns självständiga arbeten som inte
når måluppfyllelsen och som brister i förmåga att knyta kunskap från skolans verksamhet till det
självständiga arbetet. Sammantaget anser bedömargruppen att den utbildningsvetenskapliga och
ämnesdidaktiska kunskapen samt förankringen i VFU-skolan är angelägna utvecklingsområden för
lärosätet. Bedömargruppen föreställer sig att en del av bristerna i de självständiga arbetena skulle
kunna ha undvikits genom utökad handledning. Sammantaget menar bedömargruppen att även om
UVK bidrar till måluppfyllelse så finns det brister som medför att den inte säkerställs.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Inom utbildningen
används olika metoder för att utveckla ämnesdidaktik i utbildningen. För måluppfyllelse visar
utbildningen en styrka genom att använda metoderna SUS och SUE. Övningar med så kallade flipped
classroom bidrar också enligt bedömargruppen positivt till studenternas möjligheter att utveckla
didaktisk kompetens. Det framkommer dock kritik under intervjuerna och det faktum att vissa av
studenternas självständiga arbeten inte når måluppfyllelse. Eftersom utbildningen i princip genomförs
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på liknande sätt för båda inriktningarna ligger ansvaret för en åldersanspassad ämnesdidaktik i
huvudsak på den enskilda undervisande läraren. Det leder till godtycklighet i systemet, och
bedömargruppen önskar att utbildningen uppmärksammar och möter studenternas behov av
åldersanpassad ämnesdidaktik. Även under det här målet framkommer dock enligt bedömarna
fördelarna och styrkan med en sammanhållen utbildning.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Detta sker bland annat genom en UVK-kurs, fallstudier, förberedelser genom flipped
classroom och under VFU. För bildämnet framkommer i självvärderingen att utbildningen säkerställer
att studenterna får träna på att planera, genomföra samt utveckla och utvärdera den konkreta
undervisningssituationen. Det sker bland annat genom fallstudier och fiktiva problemsituationer
Lärosätet lyfter fram att den relativt begränsade kretsen av VFU-handledare skapar en personlig
kontakt i kommunikationen och relationerna med VFU-skolorna. Bedömargruppen vill uppmuntra
lärosätet att fortsätta med arbetet med handledarutbildningen för VFU-lärare.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. De beskrivna
kursmomenten och reflekterande aktiviteter är att betrakta som en styrka i utbildningen. Till exempel
arbetar studenterna med etiska dilemman inom konstnärlig och vetenskaplig forskning liksom med
frågor om hur rollen som lärare innebär ett arbetsledarskap där yrkesetisk reflektion ingår. Målet har
särskilt beaktats i den programutveckling som gjordes vid lärosätet under 2015 och som fortfarande
pågår. Ett utvecklingsområde är dock hur frågor om funktionsvariation tas upp i utbildningen.
Bedömargruppen anser att det vid lärosätet finns en medveten strategi för arbetet med jämställdhet
via behandling i programrådet, och utbildningen bjuder på flera goda praktiska exempel. Institutionen
arbetar i undervisningen aktivt med jämställdhet och studenterna anger att de får med sig verktyg från
utbildningen inför skolarbetet. Trots detta vill bedömargruppen uppmärksamma utbildningen på att
genom den konsekventa användningen av intersektionalitetsbegreppet i stället för
jämställdhetsbegreppet sker en form av generalisering av normkritiska begrepp. Därmed riskerar man
att osynliggöra till exempel jämställdhet och kön, vad det är och vad det betyder. Lärosätet
rekommenderas att fortsätta arbetet och att ytterligare särskilja hur jämställdhet mellan kvinnor och
män tas upp i utbildningen samt att bemöta studenternas önskemål, om att ta upp frågor om
inkludering, olika könsuttryck och binär könsuppdelning.
Lärosätet har ett väl utvecklat system för uppföljning av utbildningar och kurser ända från ledningsnivå
till studentnivå, för att säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet. Lärarna är organiserade i
årskurslag och arbetar med utvecklingsarbete av kurser, program, examination, handledning, och
arbetsformer. Programrådet är ett viktigt organ för detta arbete. Genomströmningen av studenter är
god, och kartläggning samt analyser görs regelbundet. Utbildningen arbetar aktivt med tydlig
information om kunskapskraven och erbjuder samtal med studievägledare och årskurslagsmöten för
att motverka avhopp. För studenter med funktionsvariationer finns kontaktperson och samordnare
samt biblioteket med inläst litteratur och studieverkstad för akademiskt skrivande. Det senare sägs i
självvärderingen fortsatt vara ett utvecklingsområde för en långsiktig stödstruktur i akademiskt
skrivande, vilket bedömargruppen instämmer i.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentperspektivet är tillfredsställande vid lärosätet. Miljön upplevs av bedömarna som inkluderande
och skapar goda möjligheter för studenterna att delta i och påverka utbildningen på en mängd olika
sätt. Samtidigt framkom kritik mot en så kallad ”ämneskrasch” inom utbildningen mellan ett fokus på
konst och läraruppdraget. Studenterna förväntas enligt självvärderingen ta aktivt och kritiskt ansvar för
sin utbildning. En styrka inom studentperspektivet är att utvärderingarna ger studenterna möjlighet till
framåtsyftande kritik, vilket kan skapa mer intresse för utvärderingarna eftersom svarsfrekvenserna är
något låga.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet visar också goda förutsättningar för internationalisering och samverkan med arbetslivet, och
erbjuder studenterna en bred utbildning som går utöver läraryrket. Det regionala samverkansavtal som
lärosätet har inom Stockholmsområdet innebär även en viss kvalitetssäkring. Bedömargruppen ser det
som en styrka att utbildningen har flera internationella kontakter och ingår i många närverk och
samverkar med andra utbildningar. VFU-placeringarna anpassas efter den faktiska arbetsmarknaden
oavsett inriktning, vilket också omfattar placering på museer och folkhögskolor.
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Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Kungl. Musikhögskolan i
Stockholm

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4542

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
musik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande
Lärosätet har tillräckliga förutsättningar när det gäller personal och miljö att bedriva
ämneslärarutbildning inklusive den del som utgör den utbildningsvetenskapliga kärnan. Personalens
sammantagna kompetens ger goda förutsättningar för att bedriva utbildningen i sin helhet och
tillräckliga förutsättningar för att genomföra den utbildningsvetenskapliga kärnans kurser. Men det vore
önskvärt med fler allmändidaktiska och allmänpedagogiska forskare inom UVK, och det pågående
förstärkningsarbetet bör därför överväga den här typen av vetenskaplig förstärkning, menar
bedömargruppen.
Den vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska kompetensen bedöms vara god inom
inriktningen musik. Det finns två professorer och sex lektorer inom det musikvetenskapliga och
musikpedagogiska fältet som är tillsvidareanställda, samt ett antal lektorer och adjunkter som är
anställda på konstnärlig grund. Lärarkollegiet bjuds in till ett högre seminarium, där bland annat
musikpedagogisk forskning behandlas, och till ett återkommande pedagogiskt forum, där
forskningsanknuten högskolepedagogik står i fokus. Doktorander har också institutionstjänstgöring,
vilket bedömargruppen ser positivt på. Att fortsätta följa upp hur timlärare som undervisar i
utbildningen får möjlighet att vara delaktiga i utvecklingen av utbildningen, samt att de också får
möjligheter att kompetensutveckla sig, är något bedömargruppen ser som angeläget i utbildningen.
Lärosätet har en stark konstnärlig miljö med genomtänkta strukturer och en professionsinriktad miljö
med lång tradition av kvalitetsdrivande arbete inom UVK. En breddad mer vetenskaplig
musikpedagogisk miljö, som stärker sambandet mellan forskning och utbildning har börjat etableras,
och lärosätet rekommenderas att aktivt stödja vetenskapliga aktiviteter som är relevanta för
musiklärarutbildningen, och därmed att utveckla utbildningen som en resurs för att överbrygga
motsättningar mellan tradition och förnyelse, specialisering och bredd.
Den vetenskapliga och professionsinriktade miljön framstår som god inom inriktningen musik. Särskilt
den konstnärliga miljön framstår som stark och välfungerande. På senare tid har lärosätet etablerat en
breddad och mer vetenskapligt förankrad musikpedagogisk miljö, vilket stärker sambandet mellan
forskning och utbildning. Den fysiska utbildningsmiljön bedöms som välfungerande med många
konsertsalar, studior och övningslokaler. Ett utvecklingsområde är att ytterligare stärka den
allmändidaktiska och pedagogiska forskningen för att på så vis ytterligare stärka den
professionsinriktade och vetenskapliga miljön. Att även fortsättningsvis arbeta för att lärarutbildningen
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blir en konstruktiv brygga mellan gammalt och nytt vid lärosätet ser bedömargruppen som ett viktigt
utvecklingsarbete.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande
Målet om ämneskunskaper för ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forskningsoch utvecklingsarbete uppfylls. De konstnärliga kvaliteterna i utbildningen är framträdande och det
finns en progression både i kursupplägg och i examinerande moment. De väsentligt fördjupade
kunskaperna inom ämnesområdet nås bland annat genom att studenter kan välja mellan olika
inriktningar i utbildningen och genom att lärosätet samplanerar gemensamma lektioner i
huvudinstrumentet med kandidatstudenterna vid institutionen för klassisk musik. En god
spetskompetens bland lärarna möjliggör även att undervisningen kan anpassas efter studentens olika
konstnärliga kompetenser. Studenternas insikter i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete framstår
som ett utvecklingsområde. Granskningen av de självständiga arbetena visar att de flesta uppnår
målet och målet även säkerställs där.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom UVK men säkerställs inte inom inriktningen musik. I det nuvarande
upplägget av utbildningen menar bedömargruppen att studenterna får grundläggande kunskaper om
forskningsmetoder och vetenskapsteori, men att möjligheten att nå de fördjupa kunskaperna ännu inte
erbjuds de studenter som läser musik tillsammans med ett annat ämne. Ett stort utvecklingsarbete
pågår i utbildningen i anknytning till målet vilket enligt bedömargruppen gör det troligt att lärosätet
både kommer möjliggöra och säkerställa måluppfyllelsen längre fram. Då de självständiga arbetena i
nuläget visar på brister i förhållandet till examensmålet gör bedömargruppen bedömningen att målet
ännu inte säkerställs genom examination. Bedömargruppens rekommendation är att lärosätet
prioriterar arbetet med att implementera den beskrivna nya strukturen för de studenter som läser
musik och ett ytterligare ämne och därefter följer upp resultatet av förändringsarbetet i anslutning till
de självständiga arbetena. Ett ytterligare utvecklingsområde är att tydligare behandla relationen mellan
beprövad erfarenhet och vetenskapligt tänkande i utbildningen. Inom UVK får studenterna på ett
strukturerat sätt arbeta med att utveckla självständigt grundade kunskaper om teori i relation till praktik
och beprövad erfarenhet. Fördjupade kunskaper i kvantitativ metodik har dock varit eftersatt, och har
ännu inte riktigt funnit sina former trots att man inlett ett utvecklingsarbete och genomfört
personalförstärkning. Bedömargruppen anser att det är viktigt att lärosätet fullföljer förändringsarbetet
som pågår samt att forskning och forskningsmetodik inklusive kvalitativa och kvantitativa metoder
genomgående hanteras som något lärarrelevant. Då det sammantaget finns brister i fråga om att
säkerställa målet genom examination på fördjupad nivå anser bedömargruppen att utbildningen i sin
helhet möjliggör måluppfyllelse men att den inte säkerställs.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Det finns enligt bedömargruppen en medveten ambition att
stegvis stärka studenternas självständiga hantering av forskning och erfarenheter i relation till
musiklärarprofessionen och skolpraktiken. Ett utvecklingsarbete pågår för detta mål, bland annat när
det gäller att stärka progressionen. Den fördel som finns med en integrerad UVK får inte utesluta en
övergripande ansats, eftersom musikläraren ingår i ett vidare skolsammanhang Lärosätet har en
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praktiknära verksamhet som utvecklar studenternas reflektioner om läraruppdraget och dess
utmaningar. Som ett gott exempel vill bedömargruppen framhålla att det finns en tydlig koppling i
utbildningen till musikterapi samt till musik och hälsa. Detta är inte minst utifrån ett arbetslivsperspektiv
viktiga frågor och det här inslaget i utbildningen representerar ett tydligt bidrag till utvecklingen av
yrkesverksamheten. Trots att instrumentallärarna inte ägnar sin undervisningstid åt att lära
studenterna metoder som är anpassade för elever på gymnasiet (och på så sätt gör ämnesdidaktiken
till ett utvecklingsområde), så är det bedömargruppens uppfattning att måluppfyllelsen av
examensmålet överlag kan säkerställas.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Lärosätet visar
övertygande hur målet om didaktisk och metodisk tillämpning uppfylls genom utbildningen. Det sker
genom uppbyggnaden av de tre VFU-kurserna kopplade till i första hand ämnesdidaktiska men också
UVK-kurser, inräknat en strävan att ge alla studenter erfarenhet av undervisning både i grund- och
gymnasieskolan. Lärosätet bör däremot genom målskrivningar och kursupplägg tydliggöra UVKkursernas bidrag för att förbereda och bearbeta VFU-kurserna i det här avseendet. Bedömargruppen
understryker även vikten av att lärosätet tillgodoser ambitionen att VFU genomförs både inom grundoch gymnasieskolan. Utbildningen är tydligt inriktad på att utveckla och följa upp studenternas
förmåga att förbereda, genomföra och utveckla musikundervisning främst i gymnasieskolan.
Strukturen hos den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) förefaller vara välfungerande och den
professionsutvecklingsmatris som finns för att stödja trepartssamtalen inom VFU: n framstår som
genomarbetad och välgrundad. Bedömargruppen ser också positivt på att utbildningsvetenskaplig
kärna (UVK) inte är en avgränsad del av utbildningen, utan är nära integrerad med ämnesspecifika
kurser och VFU: n. Ett utvecklingsområde är att utöka stödet till studenter när det gäller att arbeta
didaktiskt på sina instrument i ämneskurserna.
Målet om att utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten för att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Flera föredömliga, konkreta exempel ges på hur studenterna enskilt och i grupp får
utveckla förmågan att planera, genomföra, utvärdera och utveckla sin musikundervisning både riktad
mot större och mindre elevgrupper. Lärosätet påpekar i självvärderingen att utbildningen i första hand
är inriktad mot gymnasieskolan och därmed underförstått inte beaktar grundskolans
musikundervisning, trots att programmet i sin nuvarande form ger behörighet även för grundskolan.
Lärosätet rekommenderas att genom UVK tydligare förankra ett mer övergripande perspektiv på
undervisningens varierande villkor och på olika elevers skilda förutsättningar i grundskolan och
gymnasieskolan, inklusive mer fördjupning av bedömning och betygsättning. Beskrivningarna av
examinationen i samband med VFU är övertygande, och i den professionsutvecklingsmatris som
används ingår kriterier som fokuserar på elevers skiftande förmågor och behov. Ett gott exempel på
inslag inom inriktningen musik som bidrar till måluppfyllelsen är den övningsundervisning som
genomförs och som innebär att studenten bland annat får utvärdera sin egen undervisning i verkliga
undervisningssituationer.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Utbildningen
möjliggör och säkerställer att studenterna visar förmåga att göra pedagogiska bedömningar som är
vetenskapligt, samhälleligt och etiskt grundade och som beaktar mänskliga rättigheter och hållbar
utveckling. Lärosätet rekommenderas att stärka den vetenskapliga förankringen innehållsmässigt inom
UVK genom att genomgående låta studenterna ta del av och kritiskt granska relevant, allsidig
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forskning relaterad till målområdet.
Jämställdhetsperspektivet beaktas inom utbildningen. Det förankras i utbildningen inom lärosätet,
genom personalfördelning, kursinnehåll och olika mer övergripande jämställdhetsinsatser. För flera av
de ingående kurserna finns lärandemål som tydligt tar upp jämställdhet, och återkommande
kollegiedagar med genustema anordnas. Studenterna får inom utbildningen tillfälle att reflektera över
normer och könsstereotyper i musikvärlden.
Lärosätet har ett fungerande system för utvärdering, återkoppling och åtgärdsprogram. Det har lett till
påbörjade förbättringsåtgärder, däribland en tydligare kursprogression inom UVK och en starkare
vetenskaplig förankring. Lärosätet bör följa upp det reviderade systemet för kursutvärdering och
stämma av det mot ämneslärarutbildningens examensförordning.
Den kontinuerliga studentåterkopplingen har resulterat i konkreta förändringar av utbildningen.
Bedömargruppen betonar vikten av att lärosätet följer upp resultatet av den pågående revideringen av
den stärkta integreringen mellan utbildningens delar och den stärkta vetenskapliga förankringen inom
inriktningen musik. Lärosätet ger stöd vid behov och fångar upp de studenter som har problem med
studierna genom samtal med studievägledaren och möjliggör vid behov en anpassad studiegång.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande
Studentperspektivet beaktas på flera plan. Studenterna är representerade på ledningsnivå och är med
i beslutsprocesserna för utbildningsplaner och kursplaner. De har goda möjligheter att påverka
kursernas utformning och innehåll, och har varit involverade i det pågående revideringsarbetet.
Närheten mellan studenter och lärare ger goda förutsättningar för studenterna att påverka, även om
sådana informella kontakter också kan innebära att enskilda personer får väl stort inflytande över
utbildningen. Bedömargruppen anser att studenterna har goda möjligheter att aktivt utveckla
utbildningen på både ämnes- och programnivå.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande
Arbetslivsperspektivet i ett samtida och framtida perspektiv beaktas av lärosätet. Utbildningen bedrivs
genom organiserad samverkan med skolor i regionen och olika regionala nätverk. Utbildningen har
goda förutsättningar att förbereda studenterna inför det kommande arbetslivet och verkar för att
förbereda studenterna för ett föränderligt arbetsliv, inklusive de utmaningar som följer med
förändringar knutna till ungas musikvanor och framväxten av digital teknik. Lärosätet och dess
musiklärarutbildning har ett etablerat samarbete inom Stockholmsregionen med skolor och andra
lärarutbildande lärosäten och med andra miljöer inom det egna lärosätet, samt för VFU utomlands
genom internationella kontakter. Det finns möjligheter för studenter att genomföra VFU på en skola i
Sydafrika och det sker ett lärar- och studentutbyte med ett sydafrikanskt lärosäte. Detta internationella
samarbete bidrar till studenternas mångkulturella kunskaper, som är värdefulla inför inträdet i ett
föränderligt och mångskiftande arbetsliv.
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Kungl. Tekniska högskolan
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Kungl. Tekniska högskolan

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4483

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Bemanningsmässigt finns en fördelning av personal med goda vetenskapliga meriter och relevant
professionskunskap inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). Lärarnas vetenskapliga
kompetens i inriktningen matematik är mycket hög och har en bredd som gott och väl täcker
utbildningens behov. Den matematikdidaktiska vetenskapliga kompetensen är också god via
samarbetet med Stockholms universitet. Genom lärare med lärarexamen och praktisk erfarenhet från
grund- och gymnasieskolan säkerställs den professionsrelaterade kompetensen. De flesta lärare har
också formell högskolepedagogisk kompetens och är engagerade i utbildningsfrågor.
Den vetenskapliga och professionsorienterade miljön vid lärosätet och samarbetspartnern Stockholms
universitet är stark och bedöms ge utbildningen en bra bas. Lärosätet behöver däremot säkerställa
samarbetet miljöerna emellan så att studenternas möter en sammanhållen miljö. Lärosätet har en
stark vetenskaplig miljö i matematik. En styrka är kopplingen till civilingenjörsutbildningen som gör att
lärarstudenterna får se hur matematik används i andra ämnen och i samhället, men det är också en
utmaning för utbildningen att hantera detta dubbla fokus. Utbildningsmiljön utgår från starka
vetenskapliga miljöer i matematik och matematikdidaktik och är sammansatt av lärare som verkar på
flera olika institutioner och vid samarbetspartnern Stockholms universitet. Inom den vetenskapliga
miljön i matematikdidaktik bedrivs professionsinriktad forskning som ämneslärarstudenterna kommer i
kontakt med.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls genom fördjupande matematikkurser och behandling av matematisk modellering i flera kurser
trots att inte alla bedömda självständiga arbeten bidrar till måluppfyllelse. Bedömargruppen anser
sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Inom UVK visas en genomtänkt progression och tydliga exempel på hur
studenter examineras i att hantera olika vetenskapliga metoder – dels via problembaserat lärande,
dels via studentledda seminarier. Studenterna möter fördjupande perspektiv på vetenskapsteori.
Under första och andra året i inriktningen matematik behandlas forskningsmetodik och analys av
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empiriska undersökningar i lärsituationer i olika kurser. I årskurs 3 fördjupas kunskaperna inom
samhällsvetenskaplig forskning med fokus på etnografisk forskning. I flera av kurserna får studenterna
använda teoretiska begrepp för att analysera observerade lektioner i konkreta lärsituationer, vilket
stärker kunskapen om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. De
självständiga arbetena har god kvalitet avseende detta mål och det samlade omdömet är att lärosätets
lärarutbildning ger studenterna goda möjligheter att nå målet som helhet. Bedömargruppen anser
sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Inom UVK beskriver lärosätet en progression som leder till att
studenterna uppnår målet. I vissa moment förväntas studenterna observera och diskutera med
verksamma lärare och får på så sätt möjligheter till reflektion över egna och andras erfarenheter. Målet
uppfylls inom inriktningen matematik med en progression genom flera namngivna kurser. Lärosätet
redovisar hur kursmål examineras genom att VFU-uppgifter följs upp i campusförlagda kurser,
exempelvis genom granskning av verksamma lärares praktik i förhållande till teorier om lärande. Ett
annat exempel handlar om att studenterna presenterar och diskuterar lösningar på olika problem,
vilket ger dem möjlighet att lära sig andra sätt att lösa matematikuppgifter av sina kamrater. Ett tredje
exempel redogör för hur studenterna prövar varandras lektionsplaneringar genom att växla mellan
roller som planerare, lärare och elever. Vidare visar de självständiga arbetena god måluppfyllelse och
bedömargruppen konstaterar att målet uppfylls genom förankring i kursmål, variation av
examinationsformer och koppling till det självständiga arbetet. Bedömargruppen anser sammantaget
att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Inom UVK är
måluppfyllelse kopplat till verksamhetsförlagd utbildning (VFU), och progressionen beskrivs på ett
tydligt sätt. Även vid de mer generella kurserna får studenterna övningar och uppgifter kopplade till
sina ämnesval. Dessa övningar kan innehålla observationer med tillhörande reflektioner. Kopplingen
mellan de verksamhetsförlagda och ämnesdidaktiska inslagen stärker metodikutvecklingen. Målet
uppfylls inom inriktningen matematik med en tydlig progression genom utbildningen. Didaktiken är
generellt kopplad till VFU:n, och därmed får studenterna goda möjligheter att pröva de teoretiska
kunskaperna i flera praktiska sammanhang och vice versa, så att praktiska erfarenheter kan stå som
grund för teoretisk förståelse. Både muntliga och skriftliga examinationsmoment ingår.
Bedömargruppen delar lärosätets uppfattning att progressionen säkerställs genom litteraturens och
uppgifternas karaktär, samt successivt ökad komplexitet och svårighetsgrad i kurserna.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inom UVK främst inom programmets VFU-kurser, som alla är integrerade med
ämnesdidaktik eller UVK. Målet examineras genom handledarnas bedömning av utvecklingsarbetet,
klassrumsbesök, presentationer och rapporter med en progression som består av en ökad
självständighetsgrad i att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Att stimulera varje elevs
lärande finns som mål i en specialpedagogisk kurs där det också finns examinerande moment. Målet
uppfylls inom inriktningen matematik med tydlig koppling till VFU-kurserna och de didaktiska kurserna.
Studenterna får självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla
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undervisning i både formella och informella lärandemiljöer. Vidare redovisas en specialpedagogisk
kurs som behandlar matematiksvårigheter. Lärosätet lyfter utmaningen med att nå de elever som är
högpresterande i matematik och visar att det finns inslag om detta i flera kurser, men ingen
obligatorisk litteratur. Det planerar man dock att införa. Vid intervjun fördjupades dessa resonemang,
och eftersom samarbetspartnern Stockholms universitet har forskning inom området finns det goda
förutsättningar för en positiv utveckling inom området. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Under målet så
redogörs hur särskild uppmärksamhet läggs på att diskutera utvecklingen av en etisk medvetenhet
enligt barnkonventionen. Hållbar utveckling knyts till det pedagogiska arbetet i två obligatoriska kurser.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Lärosätet redogör för hur hela organisationen aktivt arbetar utifrån fastställda riktlinjer för att säkra ett
jämställdhetsperspektiv i verksamheten. Lärosätet visar exempel på hur genusperspektiv och
könsskillnader förankras hos studenterna. I inriktningen matematik finns kursen Undervisning och
bedömning i matematik och teknik eller naturvetenskap behandlar frågan ur ett mer ämnesspecifikt
perspektiv, där studenterna får läsa relevant litteratur för att analysera och värdera
undervisningssituationer ur ett jämställdhetsperspektiv. Bedömargruppen ser detta som ett gott
exempel.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling framträder genom att det i organisationen finns upparbetade
kontaktytor och arenor för utvecklingsarbete mellan olika aktörer. Programmet utvärderas varje år, och
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) följs kontinuerligt också upp med studenter. På kursnivå finns en
upparbetad och synliggjord process för beredning, genomförande och uppföljning av kursvärderingar
med gott studentinflytande. Eftersom ansvaret för utbildningen är spritt över flera delar av lärosätet
anges det övergripande kvalitetssäkringssystemet ha stor betydelse. Våren 2018 analyserades
programmet och i självvärderingen lyfts fram utmaningar med ett distribuerat ansvar. Det står att de
olika skolorna vid lärosätet har programansvar, men att kurser ligger på institutionsnivå. Därmed krävs
ett systematiskt samarbete mellan flera aktörer för att adressera prioriterade kvalitetsfrågor.
Bedömargruppen rekommenderar att området följs upp av lärosätet och att man behandlar de
rapporterade svårigheterna. Som exempel beskrivs att de genomströmningsindikatorer som används
inte ger hela bilden utan endast gäller för en medianstudent. På lärosätet är man medvetna om denna
problematik.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentperspektivet framkommer genom att det finns rutiner för studentinflytande och strukturer för
studenters medverkan i beredande och beslutande organ. Studenter kan också verka i mer informella
sammanhang, där de kan ge synpunkter på sina studier.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är
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användbar. Utbildningen utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant
samverkan dock sker inte med det omgivande samhället. Lärosätet måste säkerställa att samtliga
studenter får en VFU-plats och dessutom möter en handledare med relevant ämneskombination.
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Linköpings universitet
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Linköpings universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4489

Hög kvalitet

grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan framkommer att lärosätet har en tydlig plan och systematisk
arbetsordning för både tjänsteplanering, kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Personalen
kan svara för den utbildningsvetenskapliga kärnans områden och tillfredsställer därmed de
examensmål som avser UVK. Inom inriktningen matematik erbjuder lärosätet en utbildning som är
allsidig och väl integrerad när det gäller ämne, ämnesdidaktik och professionskunskap. Lärosätet
redovisar också en tydlig progression av lärandemål som utmynnar i att lärosätet säkerställer samtliga
examensmål som ingår i denna bedömning.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnans utbildningsmiljö redovisar lärosätet tillfredsställande
professionsrelaterad, vetenskaplig och pedagogisk kompetens. De åtta utbildningsvetenskapliga
kärnkurserna kan kopplas till olika forskningsområden/forskningsprojekt. Det finns aktiva forskare i
utbildningen och en nära koppling mellan utbildning och forskning. Professionsrelevansen tillgodoses
genom kursmentorer som är verksamma gymnasielärare, VFU-handledare och personal med
ämneslärarexamen. Inom inriktningen matematik har lärosätet god tillgång till kvalificerad personal
som verkar i en vetenskaplig och professionsinriktad miljö. Av lärosätets självvärdering framgår att
lärarna har hög vetenskaplig kompetens i matematik och tillfredsställande vetenskaplig kompetens i
matematikdidaktik. En styrka hos de forskande lärarna i matematikdidaktik är att de bedriver
praktiknära forskning med tydlig relevans för yrkesutövningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
är uppfyllt eftersom utbildningens självständiga arbeten håller hög kvalitet. Detta kan kopplas till de
fördjupade ämneskunskaper och det vetenskapliga förhållningssätt som studenterna utvecklar under
utbildningen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen
matematik. Inom UVK finns progressionen inom ramen för och examination av innehåll i UVK och VFU
samt i relation till studentens ämnesstudier med avseende på fördjupad kunskap om vetenskapsteori
och kvalitativa och kvantitativa metoder. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
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erfarenhet samt betydelsen för lärarens yrkesutövning säkerställs. Relationen mellan vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet uppfyllt eftersom relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet
behandlas återkommande inom inriktningen matematik, särskilt i den verksamhetsförlagda delen av
utbildningen. Det stärks också av att utbildningen kopplas till flera praktiknära forskningsprojekt med
tydlig relevans för yrkesutövningen. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet
möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inom
inriktningen matematik. Dessa aspekter examineras på ett sådant sätt att målet uppnås. Det finns en
klar bild i matrisform av hur lärandemål, aktiva verb och aktiviteter som stöder studenters lärande och
examination hänger ihop inom ramen för den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och den
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt i relation till studenternas ämnesstudier. Det finns en
god progression från det första självständiga arbetet, inriktat mot forskningskonsumtion, till det andra
självständiga arbetet, inriktat mot forskningsproduktion. Dessutom behandlas utveckling av
yrkesverksamheten explicit i utbildningen. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin
helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen matematik Det finns progression mellan UVK,
VFU och ämnesstudier, allmändidaktiska moment i UVK samt verksamhetsförlagd utbildning. Inom
inriktningen matematik finns en progression för det aktuella examensmålet med utgångspunkt i
lärandemål som är hämtade från samtliga kurser i ämnesdidaktik och ämnes-VFU. Bedömargruppen
anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen matematik.
UVK-kurserna innehåller stöd till kommande verksamhetsförlagd utbildning (VFU), specialpedagogik,
elevers sociala relationer, gruppdynamik och grupprocesser, bedömning och dokumentation samt
kamratbedömningar. Det finns en väl genomtänkt integration av ämne, ämnesdidaktik och
professionskunskap. Detta ger goda förutsättningar för studenterna att utveckla de färdigheter och
förmågor som behövs i yrkesutövningen, speciellt att planera, genomföra, utvärdera och utveckla
undervisning. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling säkerställs via lärandemål
för exempelvis värdegrundsfrågor, elevmångfald, forskningsetik, ledarskap, specialpedagogik och
genomförandet av bedömningsprocesser.
Lärosätet arbetar bl.a. med genomlysning av utbildningsplaner, kursplaner, litteraturlistor och
normkritiska perspektiv. Det finns ett genomtänkt upplägg av undervisningen om jämställdhet. Det har
gjorts en genomlysning av kurserna i matematiklärarutbildningen när det gäller bemanning, val av
litteratur och innehåll i kurser. Analyserna visar att utbildningen bedrivs så att både mäns och kvinnors
erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas. Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden
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jämställdhet behandlas tillfredsställande.
Det sker uppföljning, åtgärder och återkoppling via en kvalitets- och uppföljningsorganisation från
övergripande universitetsnivå via programnivå och ned till institutions- och kursnivå, samt utifrån
intressenter som lärare, VFU-handledare, studenter och alumner. Det ämnesnära kvalitetsarbetet i
matematik utgår huvudsakligen från kursvärderingar, och resultaten och de vidtagna åtgärderna
redovisas till de studenter som läser kursen vid nästa tillfälle. Studenter erbjuds bland annat
vägledningssamtal, studentmentorer och individuella studieplaner som syftar till att synliggöra
studenternas väg genom utbildningen i syfte att få dem att genomföra utbildningen inom planerad
studietid. Studiementorerna kan vara särskilda för matematik och det finns också ”pluggstugor” inom
matematik. Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden om uppföljning, åtgärder och återkoppling
behandlas tillfredsställande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentperspektivet säkerställs genom att studenterna har möjlighet att påverka sin utbildning i
beslutsfattande organ på alla nivåer. Alla studenter får möjlighet att utvärdera kurser i lärosätets
digitala utvärderingssystem. Skriftliga enkäter till kurser kompletteras med muntliga synpunkter från
studenterna. Inom matematiklärarutbildningen finns därutöver också exempel på att studentinflytande
har lett till byte av litteratur och fler praktiska övningar.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
När det gäller arbetsliv och samverkan ger lärosätet ett antal exempel på hur samverkan sker med
olika aktörer kopplade till studenternas framtida arbetsmarknad och intressenter som är viktiga för att
utbildningen ska utveckla studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom
matematiklärarutbildningen finns också praktiknära forskning och kursmentorer som samtidigt är
verksamma lärare på skolor. Matematikdidaktikerna samverkar även med lärare i kommunerna.
Linköpings universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4484

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna framkommer att lärosätet har en tydlig plan och systematisk
arbetsordning för både tjänsteplanering, kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Personalen
kan svara för den utbildningsvetenskapliga kärnans områden och tillfredsställer därmed de
examensmål som avser UVK. Inom inriktningen matematik erbjuder lärosätet en utbildning som är
allsidig och väl integrerad när det gäller ämne, ämnesdidaktik och professionskunskap. Lärosätet
redovisar också en tydlig progression av lärandemål som utmynnar i att lärosätet säkerställer samtliga
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examensmål som ingår i denna bedömning.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnans utbildningsmiljö redovisar lärosätet tillfredsställande
professionsrelaterad, vetenskaplig och pedagogisk kompetens. De åtta utbildningsvetenskapliga
kärnkurserna kan kopplas till olika forskningsområden/forskningsprojekt. Det finns aktiva forskare i
utbildningen och en nära koppling mellan utbildning och forskning. Professionsrelevansen tillgodoses
genom kursmentorer som är verksamma gymnasielärare, VFU-handledare och personal med
ämneslärarexamen. Inom inriktningen matematik har lärosätet god tillgång till kvalificerad personal
som verkar i en vetenskaplig och professionsinriktad miljö. Av lärosätets självvärdering framgår att
lärarna har hög vetenskaplig kompetens i matematik och tillfredsställande vetenskaplig kompetens i
matematikdidaktik. En styrka hos de forskande lärarna i matematikdidaktik är att de bedriver
praktiknära forskning med tydlig relevans för yrkesutövningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
är uppfyllt eftersom utbildningens självständiga arbeten håller hög kvalitet. Detta kan kopplas till de
fördjupade ämneskunskaper och det vetenskapliga förhållningssätt som studenterna utvecklar under
utbildningen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen
matematik. Inom UVK finns progressionen inom ramen för och examination av innehåll i UVK och VFU
samt i relation till studentens ämnesstudier med avseende på fördjupad kunskap om vetenskapsteori
och kvalitativa och kvantitativa metoder. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet samt betydelsen för lärarens yrkesutövning säkerställs. Relationen mellan vetenskap och
beprövad erfarenhet behandlas återkommande inom inriktningen matematik, särskilt i den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Det stärks också av att utbildningen kopplas till flera
praktiknära forskningsprojekt med tydlig relevans för yrkesutövningen. Bedömargruppen anser
sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inom
inriktningen matematik. Dessa aspekter examineras inom UVK på ett sådant sätt att målet uppnås. Det
finns en klar bild i matrisform av hur lärandemål, aktiva verb och aktiviteter som stöder studenters
lärande och examination hänger ihop inom ramen för den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och
den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt i relation till studenternas ämnesstudier Det finns en
god progression från det första självständiga arbetet, inriktat mot forskningskonsumtion, till det andra
självständiga arbetet, inriktat mot forskningsproduktion. Dessutom behandlas utveckling av
yrkesverksamheten explicit i utbildningen. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin
helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen matematik. Det finns progression mellan UVK,
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VFU och ämnesstudier, allmändidaktiska moment i UVK samt verksamhetsförlagd utbildning. Inom
inriktningen matematik finns en progression för det aktuella examensmålet med utgångspunkt i
lärandemål som är hämtade från samtliga kurser i ämnesdidaktik och ämnes-VFU. Bedömargruppen
anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen matematik.
UVK-kurserna innehåller stöd till kommande verksamhetsförlagd utbildning (VFU), specialpedagogik,
elevers sociala relationer, gruppdynamik och grupprocesser, bedömning och dokumentation samt
kamratbedömningar. Det finns en väl genomtänkt integration av ämne, ämnesdidaktik och
professionskunskap. Detta ger goda förutsättningar för studenterna att utveckla de färdigheter och
förmågor som behövs i yrkesutövningen, speciellt att planera, genomföra, utvärdera och utveckla
undervisning. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling säkerställs via lärandemål
för exempelvis värdegrundsfrågor, elevmångfald, forskningsetik, ledarskap, specialpedagogik och
genomförandet av bedömningsprocesser.
Lärosätet arbetar bl.a. med genomlysning av utbildningsplaner, kursplaner, litteraturlistor och
normkritiska perspektiv. Det finns ett genomtänkt upplägg av undervisningen om jämställdhet. Det har
gjorts en genomlysning av kurserna i matematiklärarutbildningen när det gäller bemanning, val av
litteratur och innehåll i kurser. Analyserna visar att utbildningen bedrivs så att både mäns och kvinnors
erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas. Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden
jämställdhet behandlas tillfredsställande.
Det sker uppföljning, åtgärder och återkoppling via en kvalitets- och uppföljningsorganisation från
övergripande universitetsnivå via programnivå och ned till institutions- och kursnivå, samt utifrån
intressenter som lärare, VFU-handledare, studenter och alumner. Det ämnesnära kvalitetsarbetet i
matematik utgår huvudsakligen från kursvärderingar, och resultaten och de vidtagna åtgärderna
redovisas till de studenter som läser kursen vid nästa tillfälle. Studenter erbjuds bland annat
vägledningssamtal, studentmentorer och individuella studieplaner som syftar till att synliggöra
studenternas väg genom utbildningen i syfte att få dem att genomföra utbildningen inom planerad
studietid. Studiementorerna kan vara särskilda för matematik och det finns också ”pluggstugor” inom
matematik. Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden om uppföljning, åtgärder och återkoppling
behandlas tillfredsställande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentperspektivet säkerställs genom att studenterna har möjlighet att påverka sin utbildning i
beslutsfattande organ på alla nivåer. Alla studenter får möjlighet att utvärdera kurser i lärosätets digitala
utvärderingssystem. Skriftliga enkäter till kurser kompletteras med muntliga synpunkter från
studenterna. Inom matematiklärarutbildningen finns därutöver också exempel på att studentinflytande
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har lett till byte av litteratur och fler praktiska övningar.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
När det gäller arbetsliv och samverkan ger lärosätet ett antal exempel på hur samverkan sker med
olika aktörer kopplade till studenternas framtida arbetsmarknad och intressenter som är viktiga för att
utbildningen ska utveckla studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom
matematiklärarutbildningen finns också praktiknära forskning och kursmentorer som samtidigt är
verksamma lärare på skolor. Matematikdidaktikerna samverkar även med lärare i kommunerna.
Linköpings universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4497

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande
När det gäller personal framkommer att lärosätet har en tydlig plan och systematisk arbetsordning för
både tjänsteplanering, kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det framkommer en bred
kompetens i såväl inom UVK som för ämnet samhällskunskaps olika ämnesområden som i det
avseendet tydligt står i proportion till utbildningens volym och innehåll. Bedömargruppen anser
däremot att den professionsrelaterade kompetensen för inriktningen samhällskunskap har några
svagheter. Dessa svagheter gäller det låga antalet med lärarutbildning och skolerfarenhet, vilket
framgår av lärartabellen och självvärderingen
Med hänvisning till utbildningsmiljön redovisar lärosätet tillfredsställande professionsrelaterad,
vetenskaplig och pedagogisk kompetens för utbildningens UVK del. De åtta utbildningsvetenskapliga
kärnkurserna kan kopplas till olika forskningsområden/forskningsprojekt. Det finns aktiva forskare i
utbildningen och en nära koppling mellan utbildning och forskning. För inriktningen samhällskunskap
finns det lärare med aktuella egna forskningsexempel som relaterar till detta i sin undervisning, vilket
visar på ett adekvat samband mellan forskning och utbildning. Professionsrelevansen tillgodoses
genom kursmentorer som är verksamma gymnasielärare, VFU-handledare och personal med
ämneslärarexamen. Men otydlighet i hur väl den sammanhållna miljön är för ämnet samhällskunskap
ger en viss farhåga för att bredden och djupet i forskningen kan ha svårt att nå in i utbildningen i ett
långsiktigt perspektiv. Framför allt gäller detta att bedömargruppen inte ser var och hur forskningen
sätts i ett helhetsperspektiv i ämnet samhällskunskap. Sammantaget ser bedömargruppen
utbildningsmiljön som tillräckligt stark, men vill se en förstärkning av den specifika
professionsinriktningen gentemot samhällskunskap.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
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Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Lärosätet visar i självvärderingen en genomtänkt idé för att de olika akademiska ämnena ska
knytas ihop till en helhet för ämnet samhällskunskap. När det gäller väsentligt fördjupade kunskaper
ser däremot bedömargruppen en del otydligheter. Otydligheterna gäller om kurserna 61–90
högskolepoäng ska ses som breddning eller fördjupning. För blivande gymnasielärare ser 91-–120
högskolepoäng olika ut beroende på om studenterna har ämneskombination med svenska eller inte.
Bedömargruppen uppmanar lärosätet att formulera en tydlig strategi för helhetssynen på bredd och
fördjupning i sina samhällskunskapskurser
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls genom progressionen inom ramen för och examination av innehåll i UVK
och VFU samt i relation till studentens ämnesstudier med avseende på fördjupad kunskap om
vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa metoder. Relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet samt betydelsen för lärarens yrkesutövning säkerställs. För inriktningen
samhällskunskap ser bedömargruppen en kontinuitet i undervisningen om vetenskapsteori och
forskningsmetoder, där sökande och analyserande av forskning och tillämpning av metoder sker flera
gånger. Den brist som bedömargruppen identifierar gäller en helhet för grundläggande
samhällsvetenskaplig metod. Det finns ingen metodkurs före Examensarbete 1. Bedömargruppen ser
en otydlighet i hur det säkerställs att studenterna inte bara får många olika delar av vetenskapsteori
och metodologi, utan att delarna även kan knytas till en samhällsvetenskaplig helhet.
Bedömargruppen riktar en uppmaning till lärosätet att utveckla och synliggöra en strategi för hur
helhetssynen på vetenskapsteori och metodologi ser ut och säkerställs
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Det finns en klar bild i matrisform av hur lärandemål, aktiva verb
och aktiviteter som stöder studenters lärande och examination hänger ihop inom ramen för UVK och
den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt i relation till studenternas ämnesstudier.
Bedömargruppen menar att detta är särskilt framträdande i bedömningsgrundens formuleringar om
förmågan att förhålla sig kritisk och självständig till relevanta forskningsresultat. Bedömargruppen
noterar att studenterna enligt självvärderingen tränas i detta på olika sätt, men saknar en starkare
helhetssyn som lärosätet uppmanas att utveckla.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls genom progression mellan
UVK, VFU och ämnesstudier, allmändidaktiska moment i UVK samt verksamhetsförlagd utbildning.
Ämnesdidaktiska grundverktyg ges i kursen SH1, vilket gör att omfattningen av undervisningen i
bedömningsgrunden om didaktik och ämnesdidaktik därför till stor del finns enligt bedömargruppen.
Bedömargruppen menar att utbildningen visar en svaghet i var och hur de didaktiska och
ämnesdidaktiska verktygen faktiskt får användas av studenterna. Framför allt efterlyser
bedömargruppen en utveckling av hur studenterna får möjlighet att använda ämnesdidaktiska
modeller för både planering och problematisering av sin egen undervisning.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls i olika UVK-kurser som innehåller stöd till kommande verksamhetsförlagd utbildning (VFU),
specialpedagogik, elevers sociala relationer, gruppdynamik och grupprocesser, bedömning och
dokumentation samt kamratbedömningar. Det finns i utbildningen inslag där konstruktiv kritik både ska
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ges och tas emot av studenterna. Bedömargruppen menar att de inslag som ingår i fältstudierna ger
möjlighet att se olika typer av undervisning och kan därmed öka förmågan att stimulera varje elevs
lärande och utveckling.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls via lärandemål för
exempelvis värdegrundsfrågor, elevmångfald, forskningsetik, ledarskap, specialpedagogik och
genomförandet av bedömningsprocesser.
För jämställdhetsperspektivet arbetar lärosätet med bland annat genomlysning av utbildningsplaner,
kursplaner, litteraturlistor och normkritiska perspektiv. Det finns ett genomtänkt upplägg av
undervisningen om jämställdhet. Lärosätet visar enligt bedömargruppen en medvetenhet om hur
universitetslärarnas eget beteende i klassrummet och representationen i litteraturen påverkar hur
jämställdhetsperspektivet kommuniceras och förankras hos studenterna. Den här bilden förstärks
också vid intervjuerna, där lärosätet kan beskriva och resonera om kursernas innehåll och lärarnas
agerande utifrån jämställdhetsperspektivet.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling sker via en kvalitets- och uppföljningsorganisation från
övergripande universitetsnivå via programnivå och ned till institutions- och kursnivå, samt utifrån
intressenter som lärare, VFU-handledare, studenter och alumner. Självvärderingen ger goda exempel
på uppföljning, som att uppföljning sker i lärarlaget och är grund för kursutveckling. Utvärderingar sker
både skriftligt och muntligt. Lärosätet visar också i självvärderingen hur återkoppling sker.
Förändringar tas upp i dialog med studenterna i både undervisningssituationer och ämnesråd.
Studenterna får också veta i början på en ny kurs vilka förändringar som skett.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentperspektivet säkerställs genom att studenterna har möjlighet att påverka sin utbildning i
beslutsfattande organ på alla nivåer. Alla studenter får möjlighet att utvärdera kurser i lärosätets digitala
utvärderingssystem. Skriftliga enkäter till kurser kompletteras med muntliga synpunkter från
studenterna. Den formella strukturen menar bedömargruppen är viktig, men lika viktigt är det att ge
möjligheter till en aktiv dialog direkt i kurserna, något som bedömargruppen bedömer att högskolan
gör på ett bra sätt
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet ett antal exempel på hur samverkan sker med olika aktörer kopplade till studenternas
framtida arbetsmarknad och intressenter som är viktiga för att utbildningen ska utveckla studenternas
beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Utbyte med en specifik grundskola i Linköping och
kursmentorer är konkreta exempel på detta. Bedömargruppen menar att detta visar på relevant
samverkan med det omgivande samhället, men anser också att samverkan som har en specifik
koppling till ämnesinnehållet kan stärkas.
Linköpings universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
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undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande
När det gäller personal framkommer att lärosätet har en tydlig plan och systematisk arbetsordning för
både tjänsteplanering, kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Det framkommer en bred
kompetens i såväl inom UVK som för ämnet samhällskunskaps olika ämnesområden som i det
avseendet tydligt står i proportion till utbildningens volym och innehåll. Bedömargruppen anser
däremot att den professionsrelaterade kompetensen för inriktningen samhällskunskap har några
svagheter. Dessa svagheter gäller det låga antalet med lärarutbildning och skolerfarenhet, vilket
framgår av lärartabellen och självvärderingen
Med hänvisning till utbildningsmiljön redovisar lärosätet tillfredsställande professionsrelaterad,
vetenskaplig och pedagogisk kompetens för utbildningens UVK del. De åtta utbildningsvetenskapliga
kärnkurserna kan kopplas till olika forskningsområden/forskningsprojekt. Det finns aktiva forskare i
utbildningen och en nära koppling mellan utbildning och forskning. För inriktningen samhällskunskap
finns det lärare med aktuella egna forskningsexempel som relaterar till detta i sin undervisning, vilket
visar på ett adekvat samband mellan forskning och utbildning. Professionsrelevansen tillgodoses
genom kursmentorer som är verksamma gymnasielärare, VFU-handledare och personal med
ämneslärarexamen. Men otydlighet i hur väl den sammanhållna miljön är för ämnet samhällskunskap
ger en viss farhåga för att bredden och djupet i forskningen kan ha svårt att nå in i utbildningen i ett
långsiktigt perspektiv. Framför allt gäller detta att bedömargruppen inte ser var och hur forskningen
sätts i ett helhetsperspektiv i ämnet samhällskunskap. Sammantaget ser bedömargruppen
utbildningsmiljön som tillräckligt stark, men vill se en förstärkning av den specifika
professionsinriktningen gentemot samhällskunskap.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Lärosätet visar i självvärderingen en genomtänkt idé för att de olika akademiska ämnena ska
knytas ihop till en helhet för ämnet samhällskunskap. När det gäller väsentligt fördjupade kunskaper
ser däremot bedömargruppen en del otydligheter. Otydligheterna gäller om kurserna 61–90
högskolepoäng ska ses som breddning eller fördjupning. För blivande gymnasielärare ser 91-–120
högskolepoäng olika ut beroende på om studenterna har ämneskombination med svenska eller inte.
Bedömargruppen uppmanar lärosätet att formulera en tydlig strategi för helhetssynen på bredd och
fördjupning i sina samhällskunskapskurser
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls genom progressionen inom ramen för och examination av innehåll i UVK
och VFU samt i relation till studentens ämnesstudier med avseende på fördjupad kunskap om
vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa metoder. Relationen mellan vetenskaplig grund och
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beprövad erfarenhet samt betydelsen för lärarens yrkesutövning säkerställs. För inriktningen
samhällskunskap ser bedömargruppen en kontinuitet i undervisningen om vetenskapsteori och
forskningsmetoder, där sökande och analyserande av forskning och tillämpning av metoder sker flera
gånger. Den brist som bedömargruppen identifierar gäller en helhet för grundläggande
samhällsvetenskaplig metod. Det finns ingen metodkurs före Examensarbete 1. Bedömargruppen ser
en otydlighet i hur det säkerställs att studenterna inte bara får många olika delar av vetenskapsteori
och metodologi, utan att delarna även kan knytas till en samhällsvetenskaplig helhet.
Bedömargruppen riktar en uppmaning till lärosätet att utveckla och synliggöra en strategi för hur
helhetssynen på vetenskapsteori och metodologi ser ut och säkerställs
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Det finns en klar bild i matrisform av hur lärandemål, aktiva verb
och aktiviteter som stöder studenters lärande och examination hänger ihop inom ramen för UVK och
den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt i relation till studenternas ämnesstudier.
Bedömargruppen menar att detta är särskilt framträdande i bedömningsgrundens formuleringar om
förmågan att förhålla sig kritisk och självständig till relevanta forskningsresultat. Bedömargruppen
noterar att studenterna enligt självvärderingen tränas i detta på olika sätt, men saknar en starkare
helhetssyn som lärosätet uppmanas att utveckla.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls genom progression mellan
UVK, VFU och ämnesstudier, allmändidaktiska moment i UVK samt verksamhetsförlagd utbildning.
Ämnesdidaktiska grundverktyg ges i kursen SH1, vilket gör att omfattningen av undervisningen i
bedömningsgrunden om didaktik och ämnesdidaktik därför till stor del finns enligt bedömargruppen.
Bedömargruppen menar att utbildningen visar en svaghet i var och hur de didaktiska och
ämnesdidaktiska verktygen faktiskt får användas av studenterna. Framför allt efterlyser
bedömargruppen en utveckling av hur studenterna får möjlighet att använda ämnesdidaktiska
modeller för både planering och problematisering av sin egen undervisning.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls i olika UVK-kurser som innehåller stöd till kommande verksamhetsförlagd utbildning (VFU),
specialpedagogik, elevers sociala relationer, gruppdynamik och grupprocesser, bedömning och
dokumentation samt kamratbedömningar. Det finns i utbildningen inslag där konstruktiv kritik både ska
ges och tas emot av studenterna. Bedömargruppen menar att de inslag som ingår i fältstudierna ger
möjlighet att se olika typer av undervisning och kan därmed öka förmågan att stimulera varje elevs
lärande och utveckling.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls via lärandemål för
exempelvis värdegrundsfrågor, elevmångfald, forskningsetik, ledarskap, specialpedagogik och
genomförandet av bedömningsprocesser.
För jämställdhetsperspektivet arbetar lärosätet med bland annat genomlysning av utbildningsplaner,
kursplaner, litteraturlistor och normkritiska perspektiv. Det finns ett genomtänkt upplägg av
undervisningen om jämställdhet. Lärosätet visar enligt bedömargruppen en medvetenhet om hur
universitetslärarnas eget beteende i klassrummet och representationen i litteraturen påverkar hur
jämställdhetsperspektivet kommuniceras och förankras hos studenterna. Den här bilden förstärks
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också vid intervjuerna, där lärosätet kan beskriva och resonera om kursernas innehåll och lärarnas
agerande utifrån jämställdhetsperspektivet.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling sker via en kvalitets- och uppföljningsorganisation från
övergripande universitetsnivå via programnivå och ned till institutions- och kursnivå, samt utifrån
intressenter som lärare, VFU-handledare, studenter och alumner. Självvärderingen ger goda exempel
på uppföljning, som att uppföljning sker i lärarlaget och är grund för kursutveckling. Utvärderingar sker
både skriftligt och muntligt. Lärosätet visar också i självvärderingen hur återkoppling sker.
Förändringar tas upp i dialog med studenterna i både undervisningssituationer och ämnesråd.
Studenterna får också veta i början på en ny kurs vilka förändringar som skett.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentperspektivet säkerställs genom att studenterna har möjlighet att påverka sin utbildning i
beslutsfattande organ på alla nivåer. Alla studenter får möjlighet att utvärdera kurser i lärosätets digitala
utvärderingssystem. Skriftliga enkäter till kurser kompletteras med muntliga synpunkter från
studenterna. Den formella strukturen menar bedömargruppen är viktig, men lika viktigt är det att ge
möjligheter till en aktiv dialog direkt i kurserna, något som bedömargruppen bedömer att högskolan
gör på ett bra sätt
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet ett antal exempel på hur samverkan sker med olika aktörer kopplade till studenternas
framtida arbetsmarknad och intressenter som är viktiga för att utbildningen ska utveckla studenternas
beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Utbyte med en specifik grundskola i Linköping och
kursmentorer är konkreta exempel på detta. Bedömargruppen menar att detta visar på relevant
samverkan med det omgivande samhället, men anser också att samverkan som har en specifik
koppling till ämnesinnehållet kan stärkas.
Linköpings universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4478

inriktning mot arbete i
grundskolans årskurs 7-9

Ifrågasatt
kvalitet

i undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
När det gäller personal framkommer att lärosätet har en tydlig plan och systematisk arbetsordning för
både tjänsteplanering, kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Personalen kan svara för den
utbildningsvetenskapliga kärnans områden och tillfredsställer därmed de examensmål som avser UVK.
För inriktningen svenska är personalen sårbar på kort sikt men bedömargruppen anser att lärosätet
kommer att ha den vetenskapliga, pedagogiska och professionsrelaterade kompetens som behövs,
när planerade nyrekryteringar är genomförda. Därför rekommenderar bedömargruppen att lärosätet
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stöttar ämnet så att rekryteringarna kan fullföljas. Lärosätets kompetensinventerings- och
beställningssystem verkar se till att ämnet får tillräcklig kompetens när det gäller vetenskaplighet,
professionsanknytning och pedagogik.
Det finns en tillfredställande utbildningsmiljö. De åtta utbildningsvetenskapliga kärnkurserna kan
kopplas till olika forskningsområden och forskningsprojekt. Det finns aktiva forskare i utbildningen och
en nära koppling mellan utbildning och forskning. En annan styrka är den tydliga kopplingen till
professionen vilket sker genom kursmentorer som är verksamma gymnasielärare, VFU-handledare
och personal med ämneslärarexamen. En av lärosätets styrkor är ämnesdidaktiken, både i forskning
och i utbildning. Utvecklingsområden är att det saknas ämnesspecifik forskning, och man har en liten
andel docenter och professorer som undervisar. Lärosätet behöver också driva forskning som inriktad
mot årskurs 7–9 för att få en miljö som på ett konkret sätt är relevant för studenterna som siktar mot
att undervisa i detta spann.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls inte. Det finns en stark ämnesdidaktisk anknytning och en ambition att integrera utbildningens
olika delar, men de inledande kurserna präglas av en påfallande stoffträngsel. Bedömargruppen
menar att lärosätet behöver fundera på nivån och den stora bredden som ska omfattas, och man
måste hitta sätt för studenterna att fördjupa sina ämneskunskaper i svenska språket och
litteraturvetenskap. Lärosätets svaghet är alltså balansen mellan ämnesdidaktik och ämneskunskaper
och bedömargruppen rekommenderar därmed lärosätet att se över strukturen för inriktningen mot
årskurs 7–9.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. I UVK uppfylls målet på grundläggande nivå eftersom det finns en
progression i innehåll och examinationer i UVK och VFU som relateras till studentens ämnesstudier
med avseende på fördjupad kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa metoder. För
svenskämnet framgår att dock att fördjupningen inte sker. Det finns lärandemål från alla delkurser som
stöttar vetenskaplighet men målet ska enligt lärosätet huvudsakligen komma till uttryck under de båda
kurserna som omfattar självständigt arbete. Arbetena brister när det gäller fördjupad kunskap om
vetenskapsteori eller kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och bedömargruppen
rekommenderar att lärosätet förstärker moment inom ämnet svenska som ger kunskap om
vetenskaplighet, ämnesteori och färdighet i att tillämpa både ämnesspecifika och generella
vetenskapliga metoder. Lärosätet säkerställer däremot den andra delen av målet, att visa kunskap om
relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för
yrkesutövningen. Trots att UVK bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom
inriktningen svenska är så omfattande att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Professionsanknytning är en av lärosätets styrkor för inriktningen
svenska. Studenterna får successivt öva på att kritiskt och självständigt systematisera och reflektera.
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De exempel på lärandeaktiviteter och examination som är kopplade till det aktuella lärandemålet
verkar, enligt bedömargruppen, hänga ihop på ett sätt som säkerställer måluppfyllelse. Det finns en
klar bild i matrisform av hur lärandemål, aktiva verb och aktiviteter som stöder studenters lärande och
examination hänger ihop inom ramen för UVK och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt i
relation till studenternas ämnesstudier.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Målet examineras både
inom ämnet och under VFU. Bedömargruppen ser lärosätets integrerade ämnesdidaktik som en
styrka, men menar att den kan behöva balanseras. Vissa ämneskunskaper är avsedda för att ge
studenterna djupare förståelse för ämnet, och allt varken kan eller bör omsättas i klassrumspraktik. På
lärosätet är man medvetna om detta och ger också studenterna ett visst stöd genom att låta dem
reflektera över vad som kan omsättas i praktiken. Bedömargruppen rekommenderar ändå lärosätet att
i högre grad se över hur man kommunicerar sätt att omsätta kunskaper i handling. Måluppfyllelse
säkerställs via progression mellan UVK, VFU och ämnesstudier, allmändidaktiska moment i UVK samt
VFU.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Olika UVK-kurser innehåller examinationer och stöd till kommande VFU när det gäller
specialpedagogik, elevers sociala relationer, gruppdynamik och grupprocesser, bedömning och
dokumentation samt kamratbedömningar. Eftersom även VFU och ämne är integrerat tar lärosätet upp
hur innehåll, lärandemål och examination i svenskämnet bidrar till måluppfyllelsen. Lärosätet visar hur
man kopplar lärandemål till detta examensmål, och det är tydligt att studenterna får övning i att
planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten både
inom ämnet och under ämnes-VFU:n.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Det sker via
lärandemål för exempelvis värdegrundsfrågor, elevmångfald, forskningsetik, ledarskap,
specialpedagogik och genomförandet av bedömningsprocesser. Lärosätet menar att ämnet i grunden
utgår från att vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter ska säkerställas under utbildningen.
Bedömargruppen anser att det framför allt är den sociala sidan av hållbarhet som berörs, och
rekommenderar lärosätet att se om man kan omfatta även andra aspekter av hållbarhet i större
utsträckning.
Jämställdhetsperspektivet är väl förankrat i lärarutbildningen, och detta område är ett tydligt exempel
på att lärosätets samlade kompetens tas tillvara. Lärosätet arbetar med bland annat genomlysning av
utbildningsplaner, kursplaner, litteraturlistor och normkritiska perspektiv. Det finns ett genomtänkt
upplägg av undervisningen om jämställdhet och jämställdhetsaspekter behandlas explicit i
föreläsningar och seminarier. Bedömargruppen rekommenderar att man inför lärandemål som på ett
tydligare sätt omfattar jämställdhet, för att stärka studenternas förmåga att beakta, kommunicera och
förankra ett jämställdhetsperspektiv i pedagogisk verksamhet inom det egna ämnet.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling sker via en kvalitets- och uppföljningsorganisation från
övergripande universitetsnivå via programnivå och ned till institutions- och kursnivå, samt utifrån
intressenter som lärare, VFU-handledare, studenter och alumner. Lärosätet har därmed rutiner för
kvalitetsarbete på lärarutbildningen, vilka bedömargruppen uppfattar som tillräckliga, och resultat från
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kursvärderingar och annan uppföljning leder till åtgärder när det behövs. Samtidigt gör det nya
utvärderingsverktyget att fler intressenter kan få återkoppling. Lärosätets kvarvaro ger inte indikationer
på några oroväckande tendenser och det finns en organisation för att identifiera och stötta studenter i
svårigheter. Studenter erbjuds bland annat vägledningssamtal, studentmentorer och individuella som
syftar till att synliggöra studenternas väg genom utbildningen i syfte att få dem att genomföra
utbildningen inom planerad studietid.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen menar att studenterna kan påverka utbildningens innehåll. De är representerade i
institutionsstyrelsen och på institutionsnivå, och därutöver finns en studeranderepresentant i alla
ämnesråden. Lärosätet har även diskussioner med studenter som har gått igenom inriktningens
samtliga kurser. De har bland annat lett till att man bytt ut kurslitteratur och gjort förändringar för att få
en tydligare kontinuitet i ämnet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
När det gäller arbetsliv och samverkan ger lärosätet ett antal exempel på hur samverkan sker med
olika aktörer kopplade till studenternas framtida arbetsmarknad och intressenter som är viktiga för att
utbildningen ska utveckla studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevanta
samarbeten sker med det omgivande samhället genom exempelvis Läslyftet och skolverksmoduler
samt samverkan med skolor, men i självvärderingen identifieras också utvecklingsområden såsom
alumnverksamhet. Man vill också ha mer utbyte med bibliotek och lärare som inbjuds att föreläsa.
Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet fullföljer sinaplaner för att få mer relevant samverkan.
Linköpings universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4499

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
När det gäller personal framkommer att lärosätet har en tydlig plan och systematisk arbetsordning för
både tjänsteplanering, kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Personalen kan svara för den
utbildningsvetenskapliga kärnans områden och tillfredsställer därmed de examensmål som avser UVK.
För inriktningen svenska är personalen sårbar på kort sikt men bedömargruppen anser att lärosätet
kommer att ha den vetenskapliga, pedagogiska och professionsrelaterade kompetens som behövs,
när planerade nyrekryteringar är genomförda. Därför rekommenderar bedömargruppen att lärosätet
stöttar ämnet så att rekryteringarna kan fullföljas. Lärosätets kompetensinventerings- och
beställningssystem verkar se till att ämnet får tillräcklig kompetens när det gäller vetenskaplighet,
professionsanknytning och pedagogik.
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Det finns en tillfredställande utbildningsmiljö. De åtta utbildningsvetenskapliga kärnkurserna kan
kopplas till olika forskningsområden och forskningsprojekt. Det finns aktiva forskare i utbildningen och
en nära koppling mellan utbildning och forskning. En annan styrka är den tydliga kopplingen till
professionen vilket sker genom kursmentorer som är verksamma gymnasielärare, VFU-handledare
och personal med ämneslärarexamen. En av lärosätets styrkor är ämnesdidaktiken, både i forskning
och i utbildning. Utvecklingsområden är att det saknas ämnesspecifik forskning, och man har en liten
andel docenter och professorer som undervisar.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Det finns en väl genomförd progressionstanke och lärosätet strävar också efter att samverka
mer med UVK-kurser. De inledande kurserna på grundläggande nivå och fortsättningsnivå präglas
dock av en påfallande stoffträngsel, och bedömargruppen menar att lärosätet behöver fundera på
nivån och den stora bredden som ska omfattas. En av lärosätets styrkor är den ämnesdidaktiska
anknytningen och ambitionen att integrera utbildningens olika delar. Det framgår också att studenterna
fördjupar sig i sina ämnesstudier inom så såväl det litteraturvetenskapliga, som det
språkvetenskapliga och det ämnesdidaktiska området.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Sammantaget finns en progression i innehåll och examinationer i UVK
och VFU samt i relation till studentens ämnesstudier med avseende på fördjupad kunskap om
vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa metoder. Det finns lärandemål från alla delkurser som
stöttar vetenskaplighet men enligt lärosätet ska målet huvudsakligen komma till uttryck under de båda
kurserna som omfattar självständigt arbete. Inför dessa arbeten har lärosätet infört obligatorisk läsning
som fokuserar på forskningsmetod och vetenskapsteori, vilket medför att studenterna får fördjupad
kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa metoder. Det är tydligt att de
självständiga arbetena når måluppfyllelse och det framgår även tydligt att lärosätet säkerställer att
studenten visar kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess
betydelse för yrkesutövningen.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Professionsanknytning är en av lärosätets styrkor för inriktningen
svenska. Studenterna får successivt öva på att kritiskt och självständigt systematisera och reflektera.
De exempel på lärandeaktiviteter och examination som är kopplade till det aktuella lärandemålet
verkar, enligt bedömargruppen, hänga ihop på ett sätt som säkerställer måluppfyllelse. Det finns en
klar bild i matrisform av hur lärandemål, aktiva verb och aktiviteter som stöder studenters lärande och
examination hänger ihop inom ramen för UVK och den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt i
relation till studenternas ämnesstudier.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Målet examineras både
inom ämnet och under VFU. Bedömargruppen ser lärosätets integrerade ämnesdidaktik som en
styrka, men menar att den kan behöva balanseras. Vissa ämneskunskaper är avsedda för att ge
studenterna djupare förståelse för ämnet, och allt varken kan eller bör omsättas i klassrumspraktik. På
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lärosätet är man medvetna om detta och ger också studenterna ett visst stöd genom att låta dem
reflektera över vad som kan omsättas i praktiken. Bedömargruppen rekommenderar ändå lärosätet att
i högre grad se över hur man kommunicerar sätt att omsätta kunskaper i handling. Måluppfyllelse
säkerställs via progression mellan UVK, VFU och ämnesstudier, allmändidaktiska moment i UVK samt
VFU.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Olika UVK-kurser innehåller examinationer och stöd till kommande VFU när det gäller
specialpedagogik, elevers sociala relationer, gruppdynamik och grupprocesser, bedömning och
dokumentation samt kamratbedömningar. Eftersom även VFU och ämne är integrerat tar lärosätet upp
hur innehåll, lärandemål och examination i svenskämnet bidrar till måluppfyllelsen. Lärosätet visar hur
man kopplar lärandemål till detta examensmål, och det är tydligt att studenterna får övning i att
planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten både
inom ämnet och under ämnes-VFU:n.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Det sker via
lärandemål för exempelvis värdegrundsfrågor, elevmångfald, forskningsetik, ledarskap,
specialpedagogik och genomförandet av bedömningsprocesser. Lärosätet menar att ämnet i grunden
utgår från att vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter ska säkerställas under utbildningen.
Bedömargruppen anser att det framför allt är den sociala sidan av hållbarhet som berörs, och
rekommenderar lärosätet att se om man kan omfatta även andra aspekter av hållbarhet i större
utsträckning.
Jämställdhetsperspektivet är väl förankrat i lärarutbildningen, och detta område är ett tydligt exempel
på att lärosätets samlade kompetens tas tillvara. Lärosätet arbetar med bland annat genomlysning av
utbildningsplaner, kursplaner, litteraturlistor och normkritiska perspektiv. Det finns ett genomtänkt
upplägg av undervisningen om jämställdhet och jämställdhetsaspekter behandlas explicit i
föreläsningar och seminarier. Bedömargruppen rekommenderar att man inför lärandemål som på ett
tydligare sätt omfattar jämställdhet, för att stärka studenternas förmåga att beakta, kommunicera och
förankra ett jämställdhetsperspektiv i pedagogisk verksamhet inom det egna ämnet.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling sker via en kvalitets- och uppföljningsorganisation från
övergripande universitetsnivå via programnivå och ned till institutions- och kursnivå, samt utifrån
intressenter som lärare, VFU-handledare, studenter och alumner. Lärosätet har därmed rutiner för
kvalitetsarbete på lärarutbildningen, vilka bedömargruppen uppfattar som tillräckliga, och resultat från
kursvärderingar och annan uppföljning leder till åtgärder när det behövs. Samtidigt gör det nya
utvärderingsverktyget att fler intressenter kan få återkoppling. Lärosätets kvarvaro ger inte indikationer
på några oroväckande tendenser och det finns en organisation för att identifiera och stötta studenter i
svårigheter. Studenter erbjuds bland annat vägledningssamtal, studentmentorer och individuella som
syftar till att synliggöra studenternas väg genom utbildningen i syfte att få dem att genomföra
utbildningen inom planerad studietid.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen menar att studenterna kan påverka utbildningens innehåll. De är representerade i
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institutionsstyrelsen och på institutionsnivå, och därutöver finns en studeranderepresentant i alla
ämnesråden. Lärosätet har även diskussioner med studenter som har gått igenom inriktningens
samtliga kurser. De har bland annat lett till att man bytt ut kurslitteratur och gjort förändringar för att få
en tydligare kontinuitet i ämnet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
När det gäller arbetsliv och samverkan ger lärosätet ett antal exempel på hur samverkan sker med
olika aktörer kopplade till studenternas framtida arbetsmarknad och intressenter som är viktiga för att
utbildningen ska utveckla studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevanta
samarbeten sker med det omgivande samhället genom exempelvis Läslyftet och skolverksmoduler
samt samverkan med skolor, men i självvärderingen identifieras också utvecklingsområden såsom
alumnverksamhet. Man vill också ha mer utbyte med bibliotek och lärare som inbjuds att föreläsa.
Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet fullföljer sinaplaner för att få mer relevant samverkan.
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Linnéuniversitetet
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Linnéuniversitetet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4566

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet bild
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Det finns en ändamålsenlig variation av lärare inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) med
vetenskaplig, professionell och pedagogisk kompetens, och en stor andel av lärarna är även fast
anställda. Ett utvecklingsområde är att låta en större andel av professorer och docenter medverka
inom UVK, vilket skulle stärka kvaliteten ytterligare. Även för inriktningen bild är den
professionsinriktade och pedagogiska kompetensen tillfredsställande, men att den konstnärliga
kompetensen på lektorsnivå är svag. Bedömargruppen ser att det finns ett behov av att stärka den
vetenskapliga kompetensen ytterligare genom rekrytering av en professor. Lärarna har möjlighet att ta
del av de flera forskningsmiljöer som erbjuds vid lärosätet.
Inom UVK finns en livaktig forskningsmiljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper, vilket
bland annat borgar för goda kopplingar mellan vetenskap och profession. Det är ett utvecklingsområde
att ytterligare tydliggöra kopplingarna mellan utbildningens olika delar. För inriktningen bild finns en
vetenskaplig/konstnärlig och professionsinriktad miljö och att verksamheten bedrivs så att det finns ett
nära samband mellan forskning och utbildning. De satsningar som gjorts, för att säkerställa
forskningskvalitet i bildlärarutbildningen genom att bekosta studier gentemot licentiat- och
doktorsexamen för lärare, har på ett betydande sätt förstärkt kopplingen mellan lärarutbildning och
forskarutbildning. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och även VI-dagar (verksamhetsintegrerade
dagar) knyter an med högskoleförlagd utbildning och skapar en helhet för studenten. Det ger enligt
bedömargruppen en god professionsanknytning att teori och läraryrkets praktik kopplas samman på
detta sätt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet gällande om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete uppfylls. Innehållsdimensionen i bildlärarutbildningen har en ämnesmässig bredd
och ett djup såväl teoretiskt som praktiskt med hög relevans för bildämnet och det vidare
forskningsfältet visuell kultur och kan betraktas ett styrkeområde. Användandet av en workbook och
bedömningsmatris skapar förutsättningar för reflektion kring bildundervisning och fördjupad förståelse
av bedömning i bildämnet. Det framgår också tydligt att kunskaper i ämnet är kopplat till
yrkesutövningen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
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beprövad erfarenhet uppfylls. Bedömargruppen framhåller vikten av att det bör finnas tydliga
kopplingar mellan vetenskapsteori och forskningsmetodik inom ämnesstudier och UVK, eftersom
målet examineras och behandlas inom båda dessa områden. Förutom vetenskapsteori innehåller
utbildningen ämnesdidaktik och läroplansteori samt aspekter på konstnärlig forskning. I utbildningens
kurser aktualiseras också metoder med särskild relevans för bildämnet, såsom bildanalys, fotoelicitering och andra visuella metoder som kan användas inom forskning på ämnesområdet. Den
gestaltande delen av det självständiga arbetet genomförs i tre faser: orienteringsfas,
idégenereringsfas samt realiseringsfas, vilket visar på en medvetenhet om arbetets möjligheter att
träna både vetenskapligt som konstnärligt gestaltande metoder. Inom UVK finns ett gott exempel på
hur kvantitativa metoder behandlas genom den enkätundersökning som studenterna utför. Det
framkommer inte dock tydligt hur kvantitativa forskningsmetoder tas upp i bildundervisningen och
kompletterar användningen av kvalitativa metoder, vilket därmed är ett utvecklingsområde.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls. Målet nås genom studier i såväl UVK, inom den
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt i ämnen/ämnesdidaktik. Ett tydligt exempel på hur
lärosätet säkerställer måluppfyllelsen inom UVK är den skriftliga examinationsuppgift som berör
utvärdering och effekter av kvalitets- och resultatmätning. Inom inriktningen bild används olika
vetenskapliga metoder för undersökande där har studenten därigenom bidrar till yrkesverksamheten
och kunskapsutvecklingen inom ämnet. Gestaltande arbete knyts till vetenskaplig grund och teori
bland annat genom att studenterna utifrån en workshop och undersökande av begreppen diskurs och
representation, ska identifiera en forskningsfråga som är relevant för professionen och sedan
producera en rapport av vetenskaplig karaktär med genomtänkt frågeställning, metod och disposition.
Underlagen visar att lärosätet har utmaningar med att organisera utbildningen så att studenterna
upplever att dess olika delar ömsesidigt befruktar varandra. Ett utvecklingsområde är till exempel
studentens möjligheter att bidra till ämnets kunskapsutveckling genom en koppling mellan
självständigt arbete och VFU. Därför uppmuntrar bedömargruppen till fortsatta aktiva insatser av
Nämnden för lärarutbildning och programrådet, där arbete redan bedrivs.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Som ett positivt exempel
på hur lärosätet arbetar med målet vill bedömargruppen lyfta fram projektet med de
verksamhetsintegrerade dagarna (VI-dagarna) i Kalmar. Här arbetar lärosätet med att tydliggöra
professionsanknytningen i utbildningens olika delar, vilket stärker studentens färdighet och förmåga.
Utbildningens lärandemål knyter an till examensmålet och progressionen över de olika kurserna är
tydligt. I ett exempel gällande ämnesdidaktik, framträder en komplex progression från en
ämnesdidaktisk grund till att olika perspektiv och vetenskapliga nivåer kan anläggas. Förutsättningar
för en didaktisk förankring i utbildningen anser därmed bedömargruppen överlag vara goda, framför
allt utifrån en tydlig koppling mellan teori och didaktik i utbildningen.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Utbildningen utvecklar studentens förmåga att planera, genomföra undervisning, och
vilket kopplas till den pedagogiska verksamheten i skolan utifrån ett progressionsperspektiv i
studierna. Elevperspektivet blir synliggjort och problematiserat genom att bedömning och
betygssättning behandlas utifrån dokumentation av elevarbeten, vilket enligt bedömargruppen bland
annat borgar för att studierna behandlar hur läraren på bästa sätt stimulerar varje elevs lärande och
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utveckling. Momenten om betyg och bedömning i ämneskurserna, behöver dock förstärkas. I
förhållande till målet ser bedömargruppen positivt på att lärosätet visar att det finns både en bred syn
på varje elevs lärande och utveckling samt en mer specifik syn på elever i behov av särskilt stöd.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
ser särskilt positivt på att forskning och utbildning bedrivs i en miljö som präglas av ett
hållbarhetsperspektiv när det gäller UVK. Av intervjuerna framgår dock att hållbarhetsfrågorna ännu
inte har integrerats på ett tydligt sätt för inriktningen bild. Även om lärosätet har fokus på
hållbarhetsfrågorna finns det därmed utvecklingsmöjligheter inom bildlärarutbildningen.
Ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar både utformningen av utbildningen samt dess innehåll och
genomförande. Jämställdhet tas upp på flera sätt såväl i lärosätets policy, rekrytering, extern
kommunikation, kursplanearbetet som i bildämnets kursinnehåll, vilket borgar för att ett
jämställdhetsperspektiv levandegörs i den pedagogiska verksamheten. Lärandemål som berör
jämställdhet tas upp i flera kurser inom UVK, och olika beteenden som är förknippade med
traditionella könsmönster uppmärksammas och problematiseras. Jämställdhet berörs även i
examinationsuppgifter där flickors och pojkars situation i skolan fokuseras ur ett
jämställdhetsperspektiv. I bildämnet kopplas jämställdhet till en kritisk hållning och granskning av blick
i relation till kön, makt, etnicitet och mångfald och ingår som etablerade delar av arbetet med
forskningsområdet visuell kultur. Detta bekräftas i intervjuerna där flera exempel ges på uppgifter där
frågor kring kvinnligt och manligt eller andra aspekter av könsuttryck står i fokus utifrån ett kritiskt
perspektiv, vilket bedömargruppen särskilt noterar som en styrka i bildlärarutbildningen.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande. På kursnivå görs digitala
utvärderingar som sammanställs och kommenteras av kursansvarig, arkiveras och återkopplas till
studenterna. Lärosätet har exempelvis följt upp studentutvärderingar och arbetat aktivt med
svarsfrekvens på utvärderingar och med en studentbarometer, vilket enligt självvärderingen lyckats
väl, men arbetet med att få studentrepresentation i råd är en fortsatt utmaning för lärosätet.
Bedömargruppen ser positivt på de åtgärder som lärosätet har gjort till följd av resultaten av
kursvärderingar, enkäter, alumnundersökningar och programuppföljningar. Ett exempel är
vidareutvecklingen av VFU-kurser med avseende på deras koppling till den campusförlagda delen av
utbildningen. Utvecklingsinsatser har även gjorts för studenters akademiska skrivande. Lärosätet
verkar för att studenterna genomför utbildningen inom planerad studietid bland annat genom att
regelbundet analysera kvarvarostatistik och genom att erbjuda extra stöd, som handledning via
Studieverkstaden, om studenterna har problem med akademiskt skrivande. Det finns både rutiner och
studentnära dialog exempelvis vid problem med att genomföra studier.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentperspektivet bedöms som tillfredsställande. Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i
arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande. Genom studentrepresentation,
lärplattform, webbaserade utvärderingar och genom närhet mellan student och lärare kan studenten ta
en aktiv roll i att påverka utformningen av utbildningen. Vid lärosätet finns övergripande rutiner och
fora, för att möjliggöra både formellt och informellt studentinflytande. Studenterna ger sina synpunkter i
den webbaserade utvärderingen som ingår efter varje kurs. Lärosätet har haft problem med låga
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svarsfrekvenser och avsätter därför numera kurstid för att genomföra kursutvärderingen.
Som en särskild styrka vill bedömargruppen nämna de fokusgruppssamtal som fungerar som en
ytterligare kvalitativ dimension till de skriftliga kursvärderingarna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen som helhet är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den utvecklar studentens
beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant samverkan sker på olika sätt med det
omgivande samhället, inte minst i regionen. Detta sker exempelvis med konstinstitutioner, med andra
institutioner inom andra bildrelaterade kompetensområden och genom nätverksaktiviteter och så
kallade VI-dagar (verksamhetsintegrering), som förbereder studenternas samverkan med blivande
verksamhetsförlagd utbildning. Verksamhetsintegreringen av utbildningen som sker i Kalmar är att
anse som ett gott exempel och att ytterligare förstärka professionsanknytningen genom
verksamhetsintegrering för alla studenter i utbildningen är något som lärosätet kan utveckla vidare.
Bedömargruppen uppmuntrar även den fortsätta utvecklingen av interkulturell och digital kompetens i
utbildningen. Studenterna har liksom lärarna möjlighet till utlandsförlagda utbyten och
bedömargruppen vill uppmuntra fortsatt arbete för internationella samverkansprojekt.
Bedömargruppen vill även rekommendera lärosätet att tillse att det stödmaterial som tagits fram om
hur mångkultur kan knytas till ämnesdidaktiken, når samtliga lärare och utbildningar vid lärosätet.
Linnéuniversitetet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4575

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet idrott
och hälsa
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande
Det finns en ändamålsenlig variation av lärare med vetenskaplig, professionell och pedagogisk
kompetens och en stor andel av lärarna är fast anställda. Ett utvecklingsområde är att låta en större
andel professorer och docenter medverka inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), vilket skulle
stärka kvaliteten ytterligare. Underlagen visar på en ändamålsenlig blandning av dels lärare med
vetenskaplig kompetens inom för utbildningen lämpliga områden och dels lärare med lärarexamen
samt erfarenhet av undervisning. Även inom ämnet är en stor andel av lärarna tillsvidareanställda och
lärosätet presenterar en genomtänkt strategi för kompetensförsörjning. Den ämnesdidaktiska
kompetensen vid lärosätet framstår som särskilt stark, bland annat genom kopplingen till
Ämnesdidaktiskt forum.
Det finns en livaktig forskningsmiljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper, vilket bland
annat borgar för goda kopplingar mellan vetenskap och profession. Det är ett utvecklingsområde att
ytterligare tydliggöra kopplingarna mellan utbildningens olika delar. Den ämnesdidaktiska forskningen
inom idrott och hälsa som lyfts fram är professionsinriktad och flera av utbildningens lärare är
involverade i forskningen, vilket är en styrka. Bedömargruppen noterar att den ämnesmässiga
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verksamhet som inte avser ämnesdidaktik inte är lika framträdande som ämnesdidaktiken. Detta
framstår som ett utvecklingsområde.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Underlagen visar att studenterna utvecklar såväl brett kunnande inom ämnesstudiernas
huvudområde som väsentligt fördjupade ämneskunskaper inom vissa delar av detta område samt når
fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Det ämnesdidaktiska innehållet framstår
för bedömargruppen som särskilt starkt och samtliga självständiga arbeten har ett ämnesdidaktiskt
innehåll. I självvärderingen framhålls studenternas förmåga att didaktiskt omsätta ämnesinnehållet
samt peka på forskningens implikationer för undervisning i idrott och hälsa. Bedömargruppen menar
att det kan finnas behov av att emellanåt klargöra de specifika ämneskunskaperna och då avstå från
den omedelbara kopplingen mellan ämnet och ämnesdidaktiken.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Bedömargruppen framhåller vikten av att det bör finnas tydliga
kopplingar mellan vetenskapsteori och forskningsmetodik inom ämnesstudier och UVK, eftersom
målet examineras och behandlas inom båda dessa områden. Ett gott exempel på hur kvantitativa
metoder behandlas är den enkätundersökning som studenterna utför. Av lärosätets självvärdering
framgår att målet berörs i samtliga ämneskurser inom inriktningen idrott och hälsa. Exempel på
lärandemål följs upp av konkreta och illustrativa exempel på kursinnehåll och examinationer.
Kopplingen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för
yrkesutövningen tydliggörs särskilt genom de självständiga arbetena. Bedömargruppen ser positivt på
det arbete med att säkerställa den vetenskapliga progressionen i ämnet som har initierats.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls. Målet nås genom studier i såväl UVK, som inom
den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och i ämnet och ämnesdidaktiken. Ett tydligt exempel på
hur lärosätet säkerställer måluppfyllelsen inom UVK är den skriftliga examinationsuppgift som berör
utvärdering och effekter av kvalitets- och resultatmätning. Underlagen visar att lärosätet har
utmaningar med att organisera utbildningen så att studenterna upplever att dess olika delar ömsesidigt
befruktar varandra. Därför uppmuntrar bedömargruppen till fortsatta aktiva insatser av Nämnden för
lärarutbildning och programrådet. Av självvärderingen framgår att målet berörs i flera av
ämneskurserna och i en kurs inom UVK. De exempel på lärandemål som tas upp i självvärderingen
följs upp av konkreta och illustrativa exempel på kursinnehåll och examinationer. De problem som
undersöks i de självständiga arbetena är adekvata i förhållande till målet och de diskuteras
genomgripande i förhållande till egna och andras erfarenheter samt i förhållande till tidigare forskning.
När det gäller möjligheterna att bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och
kunskapsutvecklingen inom ämnet och inom ämnesdidaktiken, uppfylls målet när det gäller
ämnesdidaktik men det är inte lika tydligt när det gäller ämnet. Kopplingen till VFU är central eftersom
kunskapsformen färdighet och förmåga tydligt kommer till uttryck inom de momenten av utbildningen.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Som ett positivt exempel
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på hur lärosätet arbetar med målet vill bedömargruppen lyfta fram projektet med de
verksamhetsintegrerade dagarna (VI-dagarna) i Kalmar där lärosätet arbetar med att tydliggöra
professionsanknytningen i utbildningens olika delar. Målet behandlas inom fyra av de fem
ämneskurserna i samtliga VFU-kurser och i en kurs inom UVK. I självvärderingen ges exempel på
lärandemål, undervisningsinnehåll, kursupplägg och examinationer vilka sammantagna på ett konkret
och övertygande sätt visar hur lärosätet säkerställer att studenterna når målet. Kopplingen till VFU är
central eftersom kunskapsformen färdighet och förmåga tydligt kommer till uttryck inom de momenten
av utbildningen. Frågor om metodik uttrycks sällan explicit i ämneskursernas lärandemål och dessa
frågor behandlas främst i samband med VFU. Bedömargruppen vill framhålla betydelsen av att också
sådana lärandemål görs explicita även om lärosätet på ett trovärdigt sätt visar att studenterna når
målet i sin helhet.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. I förhållande till målet ser bedömargruppen positivt på att lärosätet visar att det finns
både en bred syn på varje elevs lärande och utveckling och en mer specifik syn på elever i behov av
särskilt stöd. Målet behandlas enligt lärosätets självvärdering inom fyra av de fem ämneskurserna,
inom samtliga VFU-kurser och i en kurs inom UVK. Kopplingen till VFU är central eftersom
kunskapsformen färdighet och förmåga tydligt kommer till uttryck inom de momenten. Lärosätet
presenterar på ett konkret och övertygande sätt exempel på lärandemål, undervisningsinnehåll och
kursupplägg samt examinationer vilka sammantagna visar hur lärosätet säkerställer att studenterna
når målet. Då självvärderingen särskilt framhåller ”elevers” möjligheter att delta och utvecklas, vill
bedömargruppen påminna om betydelsen av att även ”varje elevs” lärande uppmärksammas.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
ser särskilt positivt på att forskning och utbildning bedrivs i en miljö som präglas av ett
hållbarhetsperspektiv.
Ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar både utformningen av utbildningen och dess innehåll och
genomförande. Jämställdhet beaktas till exempel i rekrytering av lärare och marknadsföring av
utbildningen samt i strategier för rekrytering, forskningsmedelsfördelning och sakkunniggranskningar.
Lärandemål som berör jämställdhet tas upp i flera kurser inom UVK, och olika beteenden som är
förknippade med traditionella könsmönster uppmärksammas och problematiseras. Jämställdhet berörs
även i examinationsuppgifter där flickors och pojkars situation i skolan är i fokus ur ett
jämställdhetsperspektiv.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande, och bedömargruppen ser
positivt på de åtgärder som lärosätet har gjort till följd av resultaten av kursvärderingar, enkäter,
alumnundersökningar och programuppföljningar. Ett exempel är vidareutvecklingen av VFU-kurser
med avseende på deras koppling till den campusförlagda delen av utbildningen. Utvecklingsinsatser
har även gjorts för studenters akademiska skrivande. Lärosätet verkar för att studenterna genomför
utbildningen inom planerad studietid bland annat genom att regelbundet analysera kvarvarostatistik
och genom att erbjuda extra stöd, som handledning via Studieverkstaden. I självvärderingen anger
lärosätet ett flertal strategier för att möjliggöra för studenter att inom inriktningen idrott och hälsa
genomföra utbildningen inom planerad studietid. Detta gäller alla studenter inklusive dem med någon
funktionsnedsättning. Specifikt för ämnesstudierna anges möjligheter till särskilt stöd och
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omexaminationer vid skador och sjukdom. Ett utvecklingsarbete pågår vid lärosätet för att öka
kunskapen om orsakerna till avvikelser vad gäller studenters kvarvaro.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande
Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och
genomförande. Vid lärosätet finns övergripande rutiner och fora, för att möjliggöra både formellt och
informellt studentinflytande. Som en särskild styrka vill bedömargruppen nämna de fokusgruppssamtal
som fungerar som en ytterligare kvalitativ dimension till de skriftliga kursvärderingarna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande
Lärosätet ger exempel på många väl fungerande aktiviteter för att stärka samverkan mellan utbildning
och arbetsliv. Ett särskilt gott exempel är den verksamhetsintegrering av utbildningen som sker i
Kalmar. Att ytterligare förstärka professionsanknytningen genom verksamhetsintegrering för alla
studenter i utbildningen är något som lärosätet kan utveckla vidare. Bedömargruppen uppmuntrar den
fortsätta utvecklingen av interkulturell och digital kompetens i utbildningen och ser en ytterligare
förstärkning av samverkan med det omgivande samhället utanför skolan som ett utvecklingsområde.
Studenterna kommer även i kontakt med arbetslivsfrågor i samband med ämneskurser,
verksamhetsförlagd utbildning, fältstudier och en pågående försöksverksamhet kring utökad
verksamhetsintegrering i vilken studenterna inom ramen för de ämnesdidaktiska delkurserna tillbringar
ett antal dagar per termin ute i skolverksamheterna. Utöver denna arbetslivsanknytning inom
utbildningen bedrivs såväl forsknings- som samverkansprojekt kring liknande frågor. Bedömargruppen
noterar att arbetet kring arbetsliv och samverkan bedrivs vid lärosätet utifrån ett studentcentrerat
perspektiv, vilket är en styrka.
Linnéuniversitetet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4583

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
I den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) finns en ändamålsenlig variation av lärare med
vetenskaplig, professionell och pedagogisk kompetens, och en stor andel av lärarna är även fast
anställda. Ett utvecklingsområde är att låta en större andel av professorer och docenter medverka
inom UVK, vilket skulle stärka kvaliteten ytterligare. Inom inriktningen matematik visar underlagen att
ämne och ämnesdidaktik är tillfredsställande, genom att lärosätet har en stabil lärarkår med god
ämnes- och professionskompetens. Lärosätet har flera professorer inom matematik och matematisk
statistik, och inom matematikdidaktik och matematik har utbildningen ett antal lektorer, varav flera
docenter, samt adjunkter.
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Det finns inom den utbildningsvetenskapliga kärnan en livaktig forskningsmiljö med en rad
centrumbildningar och forskargrupper, vilket bland annat borgar för goda kopplingar mellan vetenskap
och profession. Ett utvecklingsområde är att ytterligare tydliggöra kopplingarna mellan utbildningens
olika delar. Inom inriktningen matematik präglar den goda kompetensen även utbildningsmiljön.
Forskande lärare undervisar på utbildningen och studenterna möter pågående forskning i
didaktikkurserna. Lärosätet arrangerar också seminarier om bland annat forskning, som studenterna
bjuds in till, och studenterna får återkommande arbeta med forskningslitteratur såsom
doktorsavhandlingar.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls eftersom lärosätet bedriver forskning som är relevant för utbildningen och som studenterna får
ta del av. Ämneskurserna i matematik har en klar koppling till det centrala innehållet i
gymnasieskolans matematikkurser och ger den ämnesbredd och det ämnesdjup som en
gymnasielärare behöver.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen
matematik. Bedömargruppen framhåller vikten av att det bör finnas tydliga kopplingar mellan
vetenskapsteori och forskningsmetodik inom ämnesstudier och UVK, eftersom målet examineras och
behandlas inom båda dessa områden. Ett gott exempel på hur kvantitativa metoder behandlas är den
enkätundersökning som studenterna utför Det finns en progression genom utbildningen för både
ämnesstudier och vetenskapsteori. Studenterna får också ta del av forskningslitteratur i olika
aktiviteter som på ett rimligt sätt förbereder dem på att skriva självständiga arbeten. Bedömargruppen
anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inom
inriktningen matematik. Målet nås genom studier i UVK, inom den verksamhetsförlagda utbildningen
(VFU) och i ämnen/ämnesdidaktik. Ett tydligt exempel på hur lärosätet säkerställer måluppfyllelsen
inom UVK är den skriftliga examinationsuppgift som berör utvärdering och effekter av kvalitets- och
resultatmätning. Underlagen visar att lärosätet har utmaningar med att organisera utbildningen så att
studenterna upplever att dess olika delar ömsesidigt befruktar varandra. Därför uppmuntrar
bedömargruppen till fortsatta aktiva insatser av Nämnden för lärarutbildning och programrådet, där
arbete redan bedrivs. Inom didaktikkurserna och inom själva matematiken ska studenterna reflektera
över andras lösningar och problem. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet
möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen matematik. Som ett positivt exempel på hur
lärosätet arbetar med målet vill bedömargruppen lyfta fram projektet med de verksamhetsintegrerade
dagarna (VI-dagarna) i Kalmar. Här arbetar lärosätet med att tydliggöra professionsanknytningen i
utbildningens olika delar, vilket stärker studentens färdighet och förmåga. Studenterna studerar

)

Ölk

BESLUT

188(360

Datum

Reg.nr

2020-02-18

411-00374-18
411-00375-18
411-00376-18
411-00377-18

matematik och matematikdidaktik separerat, men de olika delarna kopplas samman på olika sätt med
fokus på relevansen för det kommande yrket. Matematikinnehållet är relevant för det som studenterna
kommer att undervisa i som lärare, men det saknas delar om programmering, vilket lärosätet arbetar
med. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen matematik. I
förhållande till målet ser bedömargruppen positivt på att lärosätet visar att det finns både en bred syn
på varje elevs lärande och utveckling samt en mer specifik syn på elever i behov av särskilt stöd.
Studenterna arbetar bland annat med att anpassa matematikuppgifter till elevers olika förutsättningar.
Moment som rör detta mål ingår också i kursplanerna för VFU och UVK. Bedömargruppen anser
sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
ser särskilt positivt på att forskning och utbildning bedrivs i en miljö som präglas av ett
hållbarhetsperspektiv.
Ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar utformningen av utbildningen såväl som dess innehåll och
genomförande. Jämställdhet beaktas till exempel i rekrytering av lärare och marknadsföring av
utbildningen samt i strategier för rekrytering, forskningsmedelsfördelning och sakkunniggranskningar.
Lärandemål som berör jämställdhet tas upp i flera kurser inom UVK, och olika beteenden som är
förknippade med traditionella könsmönster uppmärksammas och problematiseras. Jämställdhet berörs
även i examinationsuppgifter där flickors och pojkars situation i skolan fokuseras ur ett
jämställdhetsperspektiv. Inom inriktningen matematik tas jämställdhetsperspektivet upp i vissa kurser,
även om en del av det arbetet inte syns explicit. Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden
jämställdhet behandlas tillfredsställande.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande inom UVK, och bedömargruppen
ser positivt på de åtgärder som lärosätet har gjort till följd av resultaten av kursvärderingar, enkäter,
alumnundersökningar och programuppföljningar. Ett exempel är vidareutvecklingen av VFU-kurser
med avseende på deras koppling till den campusförlagda delen av utbildningen. Utvecklingsinsatser
har även gjorts för studenters akademiska skrivande. Lärosätet verkar för att studenterna genomför
utbildningen inom planerad studietid bland annat genom att regelbundet analysera kvarvarostatistik
och genom att erbjuda extra stöd, som handledning via Studieverkstaden, om studenterna har
problem med akademiskt skrivande. Vid lärosätet finns organisationer för kvalitetsarbete för
ämneslärarexamen på programnivå och för ämneskurserna på institutionsnivå. Bedömargruppen
anser att bedömningsgrunden om uppföljning, åtgärder och återkoppling behandlas tillfredsställande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentperspektivet bedöms som tillfredsställande inom UVK. Studenterna får möjlighet att ta en aktiv
roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande. Vid lärosätet finns
övergripande rutiner och fora, för att möjliggöra både formellt och informellt studentinflytande. Det
finns möjligheter till studentrepresentation i styrelser, nämnder och råd samt vid prefektens
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beslutsmöten. Som en särskild styrka vill bedömargruppen nämna de fokusgruppssamtal som
fungerar som en ytterligare kvalitativ dimension till de skriftliga kursvärderingarna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredställande.
Arbetsliv och samverkan bedöms som tillfredsställande inom UVK. Lärosätet ger exempel på många
väl fungerande aktiviteter för att stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Ett särskilt gott
exempel är den verksamhetsintegrering av utbildningen som sker i Kalmar. Att ytterligare förstärka
professionsanknytningen genom verksamhetsintegrering för alla studenter i utbildningen är något som
lärosätet kan utveckla vidare. Bedömargruppen uppmuntrar den fortsätta utvecklingen av interkulturell
och digital kompetens i utbildningen, och ser en ytterligare förstärkning av samverkan med det
omgivande samhället utanför skolan som ett utvecklingsområde. Inom inriktningen matematik finns
olika arrangemang, i samverkan med det omgivande samhället, för elever och allmänheten såsom
exempelvis mattefredag där studenterna fungerar som mentorer. Lärosätet har även nätverksträffar
mellan verksamma lärare och universitetslärare, där temat flera gånger varit digitalisering och
programmering.
Linnéuniversitetet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4610

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i

Ifrågasatt
kvalitet

undervisningsämnet
musik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) finns en ändamålsenlig variation av lärare med
vetenskaplig, professionell och pedagogisk kompetens, och en stor andel av lärarna är även fast
anställda. Ett utvecklingsområde är att låta en större andel av professorer och docenter medverka
inom UVK, vilket skulle stärka kvaliteten ytterligare.
Inom inriktningen musik finns en mångsidig vetenskaplig kompetens, även om en svaghet är
avsaknaden av en professor i musikpedagogik vilket även gör att det inte finns forskarutbildning i
ämnet. Att förverkliga de planer på en gästprofessur i musikpedagogik och ett docentprogram för
lektorerna som finns vid lärosätet rekommenderas för att stärka den vetenskapliga kompetensen och
den vetenskapliga utbildningsmiljön. Att även stärka den konstnärliga kompetens som är kopplad till
musikämnet är ytterligare ett utvecklingsområde i utbildningen. Den professionsrelaterade
kompetensen bedöms som adekvat och det finns goda kopplingar till professionen genom de
undervisande lärarnas egen lärarbakgrund, samt genom samarbetsavtal med olika skolor vilket verkar
för en professionsnära lärarkår.
Inom UVK finns en livaktig forskningsmiljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper, vilket
bland annat borgar för goda kopplingar mellan vetenskap och profession. Det är ett utvecklingsområde
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att ytterligare tydliggöra kopplingarna mellan utbildningens olika delar.
Det finns en vetenskaplig utbildningsmiljö och det bedrivs forskning som är relevant för
ämneslärarutbildningen i musik. För att stärka kompetensutveckling inom miljön och organiseringen av
forskning, samt för att ytterligare stärka relationen mellan forskning och utbildning, rekommenderar
bedömargruppen en uppbyggnad av forskarutbildning i musikpedagogik eller andra relevanta
satsningar i den vetenskapliga forskningsmiljön. Den professionsrelaterade miljön är väl utvecklad och
samarbetet mellan lärare förstärks med olika fora så som musikpedagogkollegium, högre seminarium
och centrum för ämnesdidaktisk forskning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls inte. Upplägget av utbildningen och de moment som beskrivs anser bedömargruppen visar en
tydlig progression som kan leda till fördjupade ämneskunskaper. Då utbildningen i hög grad är inriktad
mot populärmusik med där tillhörande instrumentuppsättning, menar bedömargruppen att det finns en
risk att utbildningen blir något smal. Ett utvecklingsområde för lärosätet är därför genrebredd. Enligt
självvärderingen nås den fördjupade insikten i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete till hög grad
genom självständiga arbeten. Utifrån analysen av de självständiga arbetena framkommer det dock att
det finns brister i studenters förmåga att visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete. Bedömargruppen anser därför att målet inte uppfylls och säkerställs och
rekommenderar lärosätet att analysera om problemen i måluppfyllelse skulle kunna åtgärdas med väl
utvalda satsningar på personal.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Inom UVK uppfylls målet men inte inom inriktningen musik. Utifrån
de exempel som lärosätet ger anser bedömargruppen att studenterna får möjlighet att utveckla en
fördjupad kunskap i vetenskapsteori men att det saknas en tydlig metodkurs i utbildningen där
studenters möjligheter till att nå fördjupad kunskap i både kvantitativa och kvalitativa analysmetoder
säkerställs. Även om lärosätet i praktiken verkar satsa mest på kvalitativa metoder, visar bedömningen
av självständiga arbeten även brister i studenters kunskaper i dessa. Bedömargruppen
rekommenderar satsningar på en kurs som speciellt behandlar kvalitativa och kvantitativa
analysmetoder samt förstärkning av den forskningsmetodiska handledningen av självständiga arbeten.
Bedömargruppen framhåller även vikten av att det bör finnas tydliga kopplingar mellan
vetenskapsteori och forskningsmetodik inom ämnesstudier och UVK, eftersom målet examineras och
behandlas inom båda dessa områden. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
och dess betydelse för yrkesutövningen behandlas på ett ändamålsenligt sätt i utbildningen.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls. Målet nås genom studier i såväl UVK, som inom
den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt i ämnen/ämnesdidaktik. Studenterna får
kontinuerligt och på varierade sätt möjlighet att arbeta med de färdigheter och förmågor målet
stipulerar. Alla de självständiga arbetena bedöms nå hög måluppfyllelse vilket även visar att
studenterna kan använda dessa färdigheter och förmågor i egna forskande sammanhang. Ett tydligt
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exempel på hur lärosätet säkerställer måluppfyllelsen inom UVK är den skriftliga examinationsuppgift
som berör utvärdering och effekter av kvalitets- och resultatmätning. Underlagen visar att lärosätet har
utmaningar med att organisera utbildningen så att studenterna upplever att dess olika delar ömsesidigt
befruktar varandra. Därför uppmuntrar bedömargruppen till fortsatta aktiva insatser av Nämnden för
lärarutbildning och programrådet, där arbete redan bedrivs.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Som ett positivt exempel
på hur lärosätet arbetar med målet vill bedömargruppen lyfta fram projektet med de
verksamhetsintegrerade dagarna (VI-dagarna) i Kalmar. Här arbetar lärosätet med att tydliggöra
professionsanknytningen i utbildningens olika delar, vilket stärker studentens färdighet och förmåga.
I både VFU-kurser och högskoleförlagda kurser utvecklar studenterna sin förmåga att tillämpa
didaktik, ämnesdidaktik och metodik. VFU-rapportens utformning i form av pedagogisk planering är ett
bra exempel på hur förmågan systematiskt kan säkerställas, liksom Skolkonsertprojektet där
studenters förmåga att använda lämplig didaktik examineras i ett mer konstnärligt sammanhang.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Lärosätet visar ett genomtänkt upplägg där speciellt den verksamhetsförlagda
utbildningen (VFU) intar en central ställning för måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. I förhållande till målet ser bedömargruppen positivt på att lärosätet visar att det finns
både en bred syn på varje elevs lärande och utveckling samt en mer specifik syn på elever i behov av
särskilt stöd. Lärosätet visar ett genomtänkt upplägg där speciellt den verksamhetsförlagda
utbildningen (VFU) intar en central ställning för måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
ser särskilt positivt på att forskning och utbildning bedrivs i en miljö som präglas av ett
hållbarhetsperspektiv.
Ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar både utformningen av utbildningen samt dess innehåll och
genomförande. Jämställdhet beaktas till exempel i rekrytering av lärare och marknadsföring av
utbildningen samt i strategier för rekrytering, forskningsmedelsfördelning och sakkunniggranskningar.
Lärandemål som berör jämställdhet tas upp i flera kurser inom UVK, och olika beteenden som är
förknippade med traditionella könsmönster uppmärksammas och problematiseras. Jämställdhet berörs
även i examinationsuppgifter där flickors och pojkars situation i skolan fokuseras ur ett
jämställdhetsperspektiv och i undervisningen problematiseras även ”rockbandsnormen” ur ett genusoch jämställdhetsperspektiv. Bedömargruppen uppmuntrar lärosätet att även fortsätta arbeta för en
jämnare könsfördelning i utbildningen på längre sikt.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande och bedömargruppen ser positivt
på de åtgärder som lärosätet har vidtagit till följd av resultaten av kursvärderingar, enkäter,
alumnundersökningar och programuppföljningar. Ett exempel är vidareutvecklingen av VFU-kurser
med avseende på deras koppling till den campusförlagda delen av utbildningen. Utvecklingsinsatser
har även gjorts för studenters akademiska skrivande. Lärosätet verkar för att studenterna genomför
utbildningen inom planerad studietid bland annat genom att regelbundet analysera kvarvarostatistik
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och genom att erbjuda extra stöd, som handledning via Studieverkstaden, om studenterna har
problem med akademiskt skrivande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och
genomförande. Studentperspektivet tas i beaktande genom studentrepresentation i formella organ och
genom studenters möjligheter att delta i utvecklingen av utbildningens innehåll och genomförande, till
exempel genom att studenterna kan påverka valet av kurslitteratur.
Som en särskild styrka vill bedömargruppen nämna de fokusgruppssamtal som fungerar som en
ytterligare kvalitativ dimension till de skriftliga kursvärderingarna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet ger exempel på många väl fungerande aktiviteter för att stärka samverkan mellan utbildning
och arbetsliv. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) fyller här en viktig funktion, men även
andra kursmoment, så som auskultationer, fältstudier och projekt, bidrar till en användbar utbildning
och en relevant samverkan. Ett särskilt gott exempel är den verksamhetsintegrering av utbildningen
som sker i Kalmar. Att ytterligare förstärka professionsanknytningen genom verksamhetsintegrering
för alla studenter i utbildningen är något som lärosätet kan utveckla vidare.
Genom medverkan av externa aktörer i kurser ges utbildningen ytterligare en arbetslivsanknytning och
förbereder studenter för uppgifter i ett föränderligt arbetsliv. Ett gott exempel på samverkan är det
entreprenörskapsfrämjande projektet Make music matter som sker i samverkan mellan lärosätet och
aktörer inom musikbranschen. Bedömargruppen uppmuntrar till fortsatt utveckling av interkulturell och
digital kompetens i utbildningen.
Linnéuniversitetet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4591

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Det finns en ändamålsenlig variation av lärare med vetenskaplig, professionell och pedagogisk
kompetens, och en stor andel av lärarna är även fast anställda. Ett utvecklingsområde är att låta en
större andel av professorer och docenter medverka inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), vilket
skulle stärka kvaliteten ytterligare. Lärosätet redovisar konkreta planer för att säkra professionsinriktad
och vetenskaplig kompetens inom inriktningen på kort och lång sikt.
Det finns en livaktig forskningsmiljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper, vilket bland
annat borgar för goda kopplingar mellan vetenskap och profession. Det är ett utvecklingsområde att
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ytterligare tydliggöra kopplingarna mellan utbildningens olika delar. Det finns en vetenskaplig miljö
som är relevant för samhällskunskapen, med ett nära samband mellan utbildning och forskning.
Lärosätet redovisar teoretisk fördjupning och forskning inom ämnesdidaktik som ett
utvecklingsområde, något som bedömargruppen instämmer i.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Lärosätet tillgodoser ämnets bredd med relevant innehåll från olika discipliner.
Värdinstitutionens forskningsinriktning ger studenterna möjlighet få fördjupade kunskaper och insikter i
relevant och aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Studenterna får direkt i starten på utbildningen öva i akademiskt
skrivande och läsande och utbildningen tar upp vetenskapsteori, källkritik, text- och idéanalys,
intervjuer, statistik och komparativa metoder. I kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik för
ämneslärare ska studenterna även problematisera relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet i relation till den kommande yrkesutövningen. Studenterna examineras i både kvalitativ och
kvantitativ metod. En sammantagen bedömning av de granskade självständiga arbetena är att de
visar god ämnes- och yrkesrelevans samt god metodologisk medvetenhet. Studenten får möjlighet till
fördjupad kunskap i vetenskaplig teori och metod, både kvalitativ och kvantitativ, och om relationen
mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Länken mellan ämne, den
utbildningsvetenskapliga kärnan och den verksamhetsförlagda utbildningen är ett utvecklingsområde.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Målet nås genom studier i både UVK och inom den
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt i ämnen/ämnesdidaktik. Ett tydligt exempel på hur
lärosätet säkerställer måluppfyllelsen inom UVK är den skriftliga examinationsuppgift som berör
utvärdering och effekter av kvalitets- och resultatmätning. De självständiga arbeten från lärosätet som
granskats indikerar att målet uppfylls. Genom auskultation och kollegiala samtal ska studenten
reflektera över andras erfarenheter. Ämnet har hand om den första VFU-kursen under termin tre, ett
annat ämne har hand om den sista VFU-kursen. Lärosätet redovisar den nyutvecklade kursen
Undervisa i samhällskunskap, termin 10, där förmågan att utveckla yrkesverksamheten och
kunskapsutvecklingen i ämnet och ämnesdidaktiken tränas och examineras. Examinationsuppgiften
går ut på att analysera kurs- och ämnesplaner i samhällskunskap med särskilt fokus på mänskliga
rättigheter. Kursen kommer sent i utbildningen och förutsätter gedigna ämneskunskaper, och har en
direkt koppling till bedömningsområdet. Bedömargruppen anser att de här förmågorna också bör
tränas tidigare i utbildningen även inom inriktningen samhällskunskap. Underlagen visar att lärosätet
har utmaningar med att organisera utbildningen så att studenterna upplever att dess olika delar
ömsesidigt befruktar varandra. Därför uppmuntrar bedömargruppen fortsatta aktiva insatser av
Nämnden för lärarutbildning och programrådet, där arbete redan bedrivs.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Som ett positivt exempel på
hur lärosätet arbetar med målet vill bedömargruppen lyfta fram projektet med de
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verksamhetsintegrerade dagarna (VI-dagarna) i Kalmar. Här arbetar lärosätet med att tydliggöra
professionsanknytningen i utbildningens olika delar, vilket stärker studentens färdighet och förmåga.
Lärosätet har under läsåret 2018/19 stärkt de ämnesdidaktiska inslagen i utbildningen med
ämnesdidaktiska stråk och inslag. Detta redovisas även som ett pågående utvecklingsarbete för att
stärka praktiska och teoretiska inslag i utbildningen.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Utbildningen möjliggör för studenterna att lära sig planera, genomföra, utvärdera och utveckla
undervisningen samt den pedagogiska verksamheten i övrigt för att på bästa sätt stimulera varje elevs
lärande och utveckling. Detta examineras också på olika sätt, bland annat inom VFU. Länken mellan
ämne och VFU beskrivs som ett utvecklingsområde, där ämnet i dag har ansvar för den första VFUkursen. Bedömargruppen instämmer i beskrivningen och anser att länken mellan ämne och VFU bör
stärkas. I förhållande till målet ser bedömargruppen positivt på att lärosätet visar att det finns både en
bred syn på varje elevs lärande och utveckling och en mer specifik syn på elever i behov av särskilt
stöd.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen ser
särskilt positivt på att forskning och utbildning bedrivs i en miljö som präglas av ett
hållbarhetsperspektiv.
Ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar både utformningen av utbildningen och dess innehåll och
genomförande. Jämställdhet beaktas till exempel i rekrytering av lärare och marknadsföring av
utbildningen samt i strategier för rekrytering, forskningsmedelsfördelning och sakkunniggranskningar.
Lärandemål som berör jämställdhet tas upp i flera kurser inom UVK, och olika beteenden som är
förknippade med traditionella könsmönster uppmärksammas och problematiseras. Jämställdhet berörs
även i examinationsuppgifter där flickors och pojkars situation i skolan fokuseras ur ett
jämställdhetsperspektiv. Bedömargruppen anser att det här finns ett utvecklingsområde där studenten
får möjlighet visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhetsperspektiv i den
pedagogiska verksamheten för inriktningen samhällskunskap.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande, och bedömargruppen ser
positivt på de åtgärder som lärosätet har gjort till följd av resultaten av kursvärderingar, enkäter,
alumnundersökningar och programuppföljningar. Ett exempel är vidareutvecklingen av VFU-kurser
med avseende på deras koppling till den campusförlagda delen av utbildningen. Utvecklingsinsatser
har även gjorts för studenters akademiska skrivande. Lärosätet verkar för att studenterna genomför
utbildningen inom planerad studietid bland annat genom att regelbundet analysera kvarvarostatistik
och genom att erbjuda extra stöd, som handledning via Studieverkstaden, om studenterna har
problem med akademiskt skrivande. Exemplen visar också en handlingsberedskap för att utöver det
centrala kvalitetsarbetet göra förändringar i ämnet, när till exempel studenter har goda argument.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och
genomförande. Vid lärosätet finns övergripande rutiner och fora, för att möjliggöra både formellt och
informellt studentinflytande. Som en särskild styrka vill bedömargruppen nämna de fokusgruppssamtal
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som fungerar som en ytterligare kvalitativ dimension till de skriftliga kursvärderingarna. Detta till trots
är bedömargruppens uppfattning, med grund i lärosätets redovisning, att studentinflytande är ett
utvecklingsområde när det gäller fungerande former och kanaler för ämneslärarstudenterna i
samhällskunskap, så att studenternas synpunkter tas upp och återkopplas.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Arbetsliv och samverkan bedöms som tillfredsställande. Lärosätet ger exempel på många väl
fungerande aktiviteter för att stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv. Ett särskilt gott
exempel är den verksamhetsintegrering av utbildningen som sker i Kalmar. Att ytterligare förstärka
professionsanknytningen genom verksamhetsintegrering för alla studenter i utbildningen är något som
lärosätet kan utveckla vidare. För att möta förändringar i arbetslivet och i skolans villkor nämns
digitalisering och migration, flerspråkighet och mångkultur. Det finns inslag i undervisningen och
möten med inbjudna experter om dessa delar. Bedömargruppen uppmuntrar den fortsätta
utvecklingen av interkulturell och digital kompetens i utbildningen, och ser en ytterligare förstärkning
av samverkan med det omgivande samhället utanför skolan som ett utvecklingsområde.
Linnéuniversitetet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4598

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Det finns en ändamålsenlig variation av lärare inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) med
vetenskaplig, professionell och pedagogisk kompetens, och en stor andel av lärarna är även
tillsvidareanställda. Ett utvecklingsområde är att låta en större andel av professorer och docenter
medverka inom UVK, vilket skulle stärka kvaliteten ytterligare. Även för inriktningen svenska är antalet
lärare och deras sammantagna vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska kompetens
adekvat och står i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt.
Lärargruppen framstår enligt bedömargruppen som stabil, med relevant kompetens och lång
erfarenhet av lärarutbildning.
Inom UVK finns en livaktig forskningsmiljö med en rad centrumbildningar och forskargrupper, vilket
bland annat borgar för goda kopplingar mellan vetenskap och profession. För inriktningen svenska har
lärosätet har en stark vetenskaplig miljö för utbildningen och verksamheten bedrivs så att det finns ett
nära samband mellan forskning och utbildning. Studenterna möter verksamma svensklärare i flera
kurser, vilket säkerställer att utbildningen är aktuell och förankrad i skolverksamheten. Både den
vetenskapliga miljön och utbildningsmiljön framstår som stabil, rik och välutvecklad. Ett
utvecklingsområde är dock att via programrådet ytterligare tydliggöra kopplingarna mellan
utbildningens olika delar.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande att studenterna får både
breda och djupa ämneskunskaper. Kurser och examinationer har en genomtänkt progression och
examinationerna är även genomgående relevanta för professionen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Bedömargruppen framhåller vikten av att det bör finnas tydliga
kopplingar mellan vetenskapsteori och forskningsmetodik inom ämnesstudier och UVK, eftersom
målet examineras och behandlas inom båda dessa områden. Lärosätet beskriver hur man samordnar
ämnesstudierna med en UVK-kurs för att bredda och fördjupa studenternas vetenskapsteoretiska
kunnande, och man planerar att se över en fortbildningskurs för VFU-lärare som syftar till att
överbrygga gapet mellan teori och praktik. Bedömargruppen ser positivt på båda dessa
utvecklingsinsatser. I UVK finns ett gott exempel på hur kvantitativa metoder behandlas i och med den
enkätundersökning som studenterna utför, men för fördjupningen inom inriktningen svenska framgår
att lärosätet behöver lägga större fokus på kvantitativa metoder och examinationen av dem.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt över forskningsresultat uppfylls. Målet nås genom studier i såväl UVK, inom den
verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) samt i ämne och ämnesdidaktik. Ett tydligt exempel på hur
lärosätet säkerställer måluppfyllelsen inom UVK är den skriftliga examinationsuppgift som berör
utvärdering och effekter av kvalitets- och resultatmätning. Även ämneskurserna vid lärosätet ger
studenterna flera möjligheter att utveckla denna förmåga, och man säkerställer också måluppfyllelse
genom examination. Bedömargruppen vill särskilt lyfta fram lärosätets arbete med att föra tillbaka
studenternas resultat i de självständiga arbetena till yrkesverksamheten. Underlagen visar att lärosätet
har utmaningar med att organisera utbildningen så att studenterna upplever att dess olika delar
ömsesidigt befruktar varandra. Därför uppmuntrar bedömargruppen till fortsatta aktiva insatser av
Nämnden för lärarutbildning och programrådet, där arbete redan bedrivs.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Samtliga kurser har
specificerad ämnesdidaktisk litteratur och examinationer som är renodlat didaktiska. Det finns också
olika typer av examinationer som säkerställer att studenterna når målet.
Bedömargruppen uppskattar lärosätets utvecklingsarbete som innebär att man fördjupar samarbetet
med verksamma gymnasielärare för bättre ta tillvara och integrera deras metodiska kunnande i
ämneskurserna.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. I förhållande till målet ser bedömargruppen positivt på att lärosätet visar att det finns
både en bred syn på varje elevs lärande och utveckling samt en mer specifik syn på elever i behov av
särskilt stöd. Genom ämneskursernas utformning och upplägg kan studenterna utveckla förmågan att
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planera och utveckla svenskundervisning, och att anpassa svenskundervisningen till olika elevers
behov och förutsättningar. Lärosätet säkerställer genom olika typer av examinationer att studenterna
når detta examensmål.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
ser särskilt positivt på att forskning och utbildning bedrivs i en miljö som präglas av ett
hållbarhetsperspektiv.
Ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar både utformningen av utbildningen samt dess innehåll och
genomförande. Jämställdhet beaktas till exempel i rekrytering av lärare och marknadsföring av
utbildningen samt i strategier för rekrytering, forskningsmedelsfördelning och sakkunniggranskningar.
Lärandemål som berör jämställdhet tas upp i flera kurser inom UVK, och olika beteenden som är
förknippade med traditionella könsmönster uppmärksammas och problematiseras. Jämställdhet berörs
även i examinationsuppgifter där flickors och pojkars situation i skolan fokuseras ur ett
jämställdhetsperspektiv. Perspektivet behandlas också i ämnesstudierna, där studenterna blir
medvetna om perspektivet, och i VFU-kurserna där examensmålet prövas och examineras.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling bedöms som tillfredsställande och lärosätet bedriver ett stort
och systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete för utbildningen i sin helhet och på kursnivå.
Bedömargruppen ser positivt på de åtgärder som lärosätet har gjort till följd av resultaten av
kursvärderingar, enkäter, alumnundersökningar och programuppföljningar. Ett exempel är
vidareutvecklingen av VFU-kurser med avseende på deras koppling till den campusförlagda delen av
utbildningen. Utvecklingsinsatser har även gjorts för studenters akademiska skrivande. Lärosätet
verkar för att studenterna genomför utbildningen inom planerad studietid bland annat genom att
regelbundet analysera kvarvarostatistik och genom att erbjuda extra stöd, som handledning via
Studieverkstaden, om studenterna har problem med akademiskt skrivande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenterna bedöms ha goda möjligheter att påverka sin utbildning. Studenterna får möjlighet att ta en
aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande. Vid lärosätet finns
övergripande rutiner och forum, för att möjliggöra både formellt och informellt studentinflytande. Som
en särskild styrka vill bedömargruppen nämna de fokusgruppssamtal som fungerar som en ytterligare
kvalitativ dimension till de skriftliga kursvärderingarna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Svensklärarutbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och
utvecklar studenternas beredskap för att arbeta i en skola och i ett samhälle i förändring. Lärosätet ger
exempel på många väl fungerande aktiviteter för att stärka samverkan mellan utbildning och arbetsliv.
Ett utvecklingsområde är att även studenter med inriktningen svenska får del av
verksamhetsintegrering för att förstärka utbildningens professionsanknytning. Bedömargruppen
uppmuntrar den fortsätta utvecklingen av interkulturell och digital kompetens i utbildningen, och ser en
ytterligare förstärkning av samverkan med det omgivande samhället utanför skolan som ett
utvecklingsområde. Samtidigt framgår att lärosätet redan arbetar för att utveckla samverkan på
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internationell nivå. Bedömargruppen anser därmed att det finns en väl utvecklad samverkan med
arbetslivet.
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Ifrågasatt
kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet dans
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens
volym och innehåll vad gäller UVK. I lärargruppen finns både vetenskapligt meriterad personal och
personal med professionserfarenheter i form av egen lärarutbildning. Bedömargruppen menar vidare
att kompetensförsörjningen är god med hänvisning till den forskarskola med 8 doktorander som startar
2019. Den samlade kompetensen hos personalen inom inriktningen dans bedöms däremot som inte
tillfredsställande på kort och lång sikt. Den vetenskapliga kompetensen är inte tillräcklig och behöver
förstärkas med fler disputerade lärare på vetenskaplig grund inom danspedagogik och dansdidaktik.
Den konstnärliga kompetensen bedöms däremot som god då det finns en professor i danspedagogik
på konstnärlig grund. Många lärare har visstidsanställningar eller är timanställda vilket
bedömargruppen menar gör utbildningen sårbar på lång sikt och rekommenderar lärosätet att se över
detta. Den professionsrelaterade kompetensen bedöms som adekvat då de fyra visstidsanställda
adjunkterna har en lärarutbildning och två av dem en god koppling till gymnasieskolan.
Det finns en vetenskaplig miljö som är relevant för utbildningens UVK-del. Den professionsinriktade
miljön är svagare. Bedömargruppen anser ändå att lärosätet uppfyller en grundnivå, men att den kan
utvecklas. Samma sak gäller för sambandet mellan forskning och utbildning. För inriktningen dans
finns det dock flera brister och bedömargruppen anser inte att utbildningsmiljön är tillfredställande.
Den vetenskapliga miljön bedöms som bristande eftersom det inte bedrivs forskning med relevans för
danslärarutbildningen. Även kopplingen mellan forskning och utbildning blir därmed otydlig. Att
anställa fler disputerade för att möjliggöra en vetenskaplig miljö är ett viktigt utvecklingsområde. Den
konstnärliga och professionsinriktade miljön bedöms som tillfredsställande med många samarbeten
mellan olika inriktningar, kulturutövare och med välfungerande lokaler.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls inte. Danslärarutbildningen erbjuder bredd i praktiskt kunnande och djup, men det saknas
enligt bedömargruppen en tydlig fördjupning i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete i utbildningen.
De självständiga arbeten som har granskats antyder även att vissa studenter har svårigheter med att
anknyta sitt forskningsarbete till aktuell forskning. Att utveckla och förstärka forskningsförankringen i
utbildningen är ett viktigt utvecklingsområde menar bedömargruppen, vilket även hänger samman

Ölk

BESLUT

200(360

Datum

Reg.nr

2020-02-18

411-00374-18
411-00375-18
411-00376-18
411-00377-18

med ett behov av att stärka den vetenskapliga kompetensen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Inom UVK finns en progression i kurserna länkat till frågan om
examinationsformer och examinationskrav framgår på ett tydligt sätt. Framför allt gäller detta hur
vetenskap och beprövad erfarenhet kan länkas till varandra ur ett professionsperspektiv, men arbetet
med kvalitativa och kvantitativa metoder kan bli tydligare. Målet uppfylls däremot inte inom inriktningen
dans. Målet hanteras främst inom UVK, men det förekommer inslag även i ämnet. Att utöka inslagen
av forskningsmetoder och vetenskapsteori med anknytning till ämnet dans på avancerad nivå, samt
även tillföra adekvat vetenskaplig lärarkompetens ser bedömargruppen som ett viktigt
utvecklingsområde. De självständiga arbetena indikerar även att vissa studenter har svårigheter med
att använda teori och metod. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse
anser bedömargruppen att bristerna inom inriktningen dans är så omfattande att utbildningen i sin
helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Målet behandlas framför allt i det avslutande självständiga
arbetet om 30 högskolepoäng och i VFU-kurserna. Målet anses även vara tillfredsställande inom
inriktningen dans och lärosätet ger exempel på kurser och moment där målet behandlas i progression
och målet säkerställs även genom examination. Kreativa seminarieformer där studenter agerar så
kallade kritiska vänner ser bedömargruppen som en styrka i utbildningen. Ett utvecklingsområde är att
utveckla fler moment som behandlar relevant forskning då detta framstår som mindre väl utvecklat. De
självständiga arbetena ger även signaler om att studenterna behöver mer stöd i att knyta egna
forskningsresultat till tidigare forskning.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Didaktik och
ämnesdidaktik återkommer som teman i de flesta av de kurser som ges inom UVK. Lärosätet erbjuder
UVK-kurser som behandlar och examinerar frågor om elevers lärande, behov och förutsättningar samt
allmändidaktiska frågor. En del av säkerställandet av målet sker i de specifika ämnena. För
inriktningen dans utvecklas färdigheter och förmågor inom VFU och inom ämneskurser. Detta sker i
progression, samt säkerställs genom examination. En styrka i utbildningen är enligt bedömargruppen
de många samarbeten som lärosätet har med estetiska program i gymnasieskolor som lärosätet är
delaktigt i och som också bidrar till välfungerande VFU-placeringar.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Lärosätet behandlar och examinerar detta mål i de tre VFU-kurserna med tillhörande
examinationsuppgifter. Kurserna länkas till utbildningsvetenskapliga kärnkurser och ämnesstudier.
Lärosätet genomför examination genom så kallade trepartssamtal och skriftliga redovisningsuppgifter.
Bedömargruppen menar att det finns en progression i VFU-kurserna som går mot ökad självständighet
i planering, genomförande och utvärdering samt även i att utveckla undervisning och pedagogisk
verksamhet. Målet behandlas även i ämneskurser. Det finns en progression och målet säkerställs
även genom examination. Ett utvecklingsområde är hur varje elevs lärande och utveckling kommer in i
utbildningen. En styrka i utbildningen är det goda stöd studenterna får av sina lärare då de planerar
undervisning.
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Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Flera UVK-kurser
lyfter fram frågor om etik, likabehandling, konflikthantering, specialpedagogik samt, på ett mer
övergripande plan frågor om demokrati och hållbarhet. I den vetenskapsteoretiska kursen får
studenterna utrymme att diskutera frågorna på ett mer kunskapsfilosofiskt plan. Hållbar utveckling
exemplifieras utifrån naturvetenskapliga utgångspunkter. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Lärosätet redovisar tydligt hur jämställdhetsarbetet säkerställs. Lärare i UVK-kurser deltar och
engagerar sig i det universitetsövergripande jämställdhetsarbetet. Jämställdhetsperspektivet på
ämnesnivå och i kurser beskrivs i självvärderingen, och där konstateras att det finns skillnader mellan
ämnen. Därför har ett utvecklingsarbete inletts under 2019 för att öka medvetenheten om
jämställdhetsfrågorna inom samtliga ämnen i ämneslärarutbildningen. För inriktningen dans ger
lärosätet flera exempel på hur lärare och studenter tillsammans bidrar till att skapa en utbildning där
jämställdhet beaktas, kommuniceras och förankras. Goda exempel är de work-shops som genomförts
med teman som till exempel dans och samtyckeskultur. Att fortsätta arbeta för en jämnare
könsrepresentation i utbildningen är något som bedömargruppen uppmuntrar lärosätet till.
Bedömargruppen anser att en systematisk uppföljning sker av utbildningens innehåll, utformning och
genomförande. Lärosätet redovisar en infrastruktur för uppföljning, utvärdering och utvecklingsarbete,
en övergripande plan för hela universitetet när det gäller studenternas utveckling och lärande samt
flera olika formella och informella forum för återkoppling. Lärosätet ger exempel på förändringar som
har genomförts som en följd av det arbetet. Kursutvärderingar och andra former av återkoppling har
lett till att utbildningen har utvecklats och att förändringar skett i olika kurser. Det exemplifieras med de
självständiga arbetena och en satsning på progression mellan kurserna gällande generiska förmågor
såsom självständighet, vetenskapligt förhållningssätt, självkännedom, kreativitet, digital kompetens,
kommunikationsförmåga, etiskt förhållningssätt och förmåga till samverkan. Positivt är att studenterna
har lätt för att komma i kontakt med sina lärare och på så vis få stöttning vid behov.
Lärosätet arbetar för att hjälpa studenterna att genomföra utbildningen inom planerad studietid genom
en modell med en ”självständighetstrappa” med tre steg: professionell student, deltagande aktör och
självständig aktör. Trappan gestaltar en ambition av progression i processen att få studenten att ta
eget ansvar för sin utbildning. Dessutom finns stöd i form av bibliotek och skrivstöd. Lärosätet
genomför även analyser av genomströmning och kvarvaro.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla
utbildningens innehåll och genomförande. Kurserna avslutas med kursutvärderingar och några kurser
har även en utvärdering som genomförs under pågående kurs. Studenterna deltar i programråd och
även i mer informella möten mellan lärare och studenter som medför att förbättringar i utbildningen
kan genomföras snabbt. Lärosätet genomför även alumnenkäter. Lärosätet ger exempel på hur
studenters åsikter har tagits omhand i utbildningen vilket lett till förändringar. Ett utvecklingsområde är
att se över hur studenternas dansträning kan underlättas då de läser sitt andraämne.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet, även om bedömargruppen menar att detta
är ett utvecklingsområde för vidare preciseringar inom UVK. Inom inriktningen dans ger lärosätet
exempel på flera aktiviteter som förbereder studenterna inför ett föränderligt arbetsliv utöver VFU.
Studenterna tränas exempelvis i att undervisa i olika skolformer och det anordnas ett öppet hus för
danselever där studenter medverkar. Lärosätet har även samarbeten med flera lokala aktörer och ett
gott exempel på detta är Dans i skolan-biennalerna där forskare, danslärare och danskonstnärer
medverkar.
Luleå tekniska universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4538

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i

Ifrågasatt
kvalitet

undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens
volym och innehåll vad gäller UVK. I lärargruppen finns både vetenskapligt meriterad personal och
personal med professionserfarenheter i form av egen lärarutbildning. Bedömargruppen menar vidare
att kompetensförsörjningen är god med hänvisning till den forskarskola med 8 doktorander som startar
2019. Det finns god vetenskaplig kompetens bland lärarna som undervisar i matematik. De flesta även
professorerna, har endast 10 % av sin tid avsatt för kompetensutveckling och forskning men de är
ändå aktiva i forskning och med publicering. Bedömargruppen anser dock att det behövs en starkare
och bredare professionskompetens inom lärarlaget för att säkerställa att utbildningen är relevant och
förbereder studenterna för lärarens verklighet. Den matematikdidaktiska kompetensen behöver även
stärkas. Bedömargruppen menar därför att personalen inom inriktningen matematik inte är
tillfredsställande.
Det finns en vetenskaplig miljö som är relevant för utbildningens UVK del. Den professionsinriktade
miljön är svagare. Bedömargruppen anser ändå att lärosätet uppfyller en grundnivå, men att den kan
utvecklas. Samma sak gäller för sambandet mellan forskning och utbildning. Bedömargruppen anser
att den vetenskapliga kompetensen i dag är god i matematik men inte matematikdidaktik, och att det
finns ett samband mellan denna kompetens och utbildningens genomförande. Ett viktigt
utvecklingsområde är att stärka den professionsinriktade miljön och kompetensen bland lärarna,
eftersom man i dag har mycket få lärare med ämneslärarexamen och inga adjungerade adjunkter från
gymnasieskolan. Bedömargruppen menar därför att utbildningsmiljön inom inriktningen matematik
inte är tillfredsställande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
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tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
anses uppfyllt. Det matematiska innehållet omfattar kurser om modellering och programmering, och
det läses i huvudsak tillsammans med ingenjörsstudenter. Det matematiska innehållet framstår som
relevant för ämneslärare i matematik, i synnerhet nu när man lägger till inslag om klassisk geometri,
vilket saknats tidigare. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom UVK men inom inriktningen matematik så finns det svagheter
gällande hur man arbetar med relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Bedömargruppen anser dock sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse. Självvärderingen beskriver på ett acceptabelt sätt hur progressionen gentemot
examensmålet säkerställs inom UVK. Framför allt gäller detta hur vetenskap och beprövad erfarenhet
kan länkas till varandra ur ett professionsperspektiv. Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder
samt relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet uppfylls inte inom inriktningen
matematik. Lärosätet har ämnesdidaktiska kurser för att utveckla studenternas kunskap om
vetenskapsteori och forskningsmetoder. Detta framkommer i självvärderingen. Lärosätet har dock inte
visat hur man på ett tillfredsställande sätt arbetar med att studenten visar kunskap om relationen
mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inte. Målet behandlas i UVK framför allt i det avslutande
självständiga arbetet om 30 högskolepoäng och i VFU-kurserna. Opposition och försvar av det egna
arbetet är en examination som skapar förutsättningar för studenten att utveckla ett kritiskt
förhållningssätt och reflektionsförmåga. Examination sker också genom att studenten ska beskriva och
reflektera över teori- och metodval, samt göra metodologiska tillämpningar och etiska överväganden i
samband med uppsatsskrivning. Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över
egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat anses vara inte tillfredsställande inom
inriktningen matematik. Enligt självvärderingen har den ämnesdidaktiska kursen inslag som går ut på
att utveckla studenternas förmåga att systematiskt tillvarata erfarenheter och relevanta
forskningsresultat. I underlaget framgår det att studenterna får möjlighet att utveckla förmågor i
förhållande till bedömningsgrunden, men det går inte in på djupet om hur fördjupad förmåga uppnås,
och uppvisar heller ingen tydlig progression. Lärosätet har valt att förlägga den del som handlar om att
bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten till det självständiga arbetet, vilket bedömargruppen
tycker är positivt, men vi vill även rekommendera lärosätet att integrera aspekten i övriga kurser.
Lärosätet bör även överväga att införa en större variation i examinationsformerna. Eftersom bristerna
inom inriktningen matematik är omfattande och inom den utbildningsvetenskapliga kärnan finns en rad
svagheter anser bedömargruppen att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inte. Didaktik och
ämnesdidaktik återkommer som teman i de flesta av de kurser som ges inom UVK. Lärosätet erbjuder
UVK-kurser som behandlar och examinerar frågor om elevers lärande, behov och förutsättningar samt
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allmändidaktiska frågor. En del av säkerställandet av målet sker i de specifika ämnena. Målet om att
tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik anses vara inte tillfredsställande inom
inriktningen matematik. De ämnesdidaktiska inslagen som beskrivs är matematiknära, vilket är
positivt. Bedömargruppen anser dock att studenterna behöver förberedas bättre inför VFU, med mer
praktiknära metodikinslag. Mycket väsentligt är också att VFU inkluderas i progressionen, för att
säkerställa att studenterna kan tillämpa ämnesdidaktiken när de planerar och genomför undervisning.
Dock anser bedömargruppen att lärosätet inte säkerställer på ett likvärdigt sätt genom examination att
studenterna under sin VFU kan tillämpa didaktik samt planera och genomföra undervisning, eftersom
lektionsbesök/eller inspelat material från VFU:n inte alltid ingår i bedömningen. Bedömargruppen har
inte heller funnit evidens på att lärosätet säkerställer måluppfyllelse på annat tillfredsställande sätt.
Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen att
bristerna inom inriktningen matematik är så omfattande att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls inte. Lärosätet behandlar och examinerar detta mål i de tre VFU-kurserna med tillhörande
examinationsuppgifter. Kurserna länkas till utbildningsvetenskapliga kärnkurser och ämnesstudier.
Lärosätet genomför examination genom så kallade trepartssamtal och skriftliga redovisningsuppgifter.
Bedömargruppen menar att det finns en progression i VFU-kurserna som går mot ökad självständighet
i planering, genomförande och utvärdering samt även i att utveckla undervisning och pedagogisk
verksamhet. Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje
elevs lärande uppfylls dock inte inom inriktningen matematik. Enligt bedömargruppen är det
anmärkningsvärt att den ämnesanknutna VFU:n inte inkluderas i progressionen för att både utveckla
och examinera förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera
och utveckla undervisning. Bedömargruppen anser att lärosätet inte säkerställer på ett likvärdigt sätt
genom examination att studenterna under sin VFU kan tillämpa didaktik samt planera och genomföra
undervisning, eftersom lektionsbesök eller inspelat material från VFU:n inte alltid ingår i bedömningen.
Bedömargruppen har inte heller funnit evidens på att lärosätet säkerställer måluppfyllelse på annat
tillfredsställande sätt. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse anser
bedömargruppen att bristerna inom inriktningen matematik är så omfattande att utbildningen i sin
helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Flera UVK-kurser
lyfter fram frågor om etik, likabehandling, konflikthantering, specialpedagogik samt, på ett mer
övergripande plan, frågor om demokrati och hållbarhet. I den vetenskapsteoretiska kursen får
studenterna utrymme att diskutera frågorna på ett mer kunskapsfilosofiskt plan. Hållbar utveckling
exemplifieras utifrån naturvetenskapliga utgångspunkter. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Lärosätet redovisar tydligt hur jämställdhetsarbetet säkerställs. Lärare i UVK-kurser deltar och
engagerar sig i det universitetsövergripande jämställdhetsarbetet. Jämställdhetsperspektivet på
ämnesnivå och i kurser beskrivs i självvärderingen, och där konstateras att det finns skillnader mellan
ämnen. Därför har ett utvecklingsarbete inletts under 2019, för att öka medvetenheten om
jämställdhetsfrågorna inom samtliga ämnen i ämneslärarutbildningen. Jämställdhetsperspektivet
säkerställs inom inriktningen matematik. Det finns dock en mycket sned könsbalans i lärarlaget som
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undervisar ämneslärarstudenterna i matematik och matematikdidaktik, vilket är något som lärosätet
behöver beakta på allvar och finna strategier för. Vidare bör lärosätet arbeta mer aktivt för jämställhet i
studentgruppen, för att både attrahera och behålla studenter av båda kön. Ett konkret
utvecklingsområde är att säkerställa ett jämställt genomförande genom att inventera författarlistorna
för kurslitteraturen. I självvärderingen beskriver lärosätet sitt arbete för att säkra bättre könsbalans
bland studenterna genom att belysa att det finns en skillnad i intresse för matematik mellan kvinnor
och män, i stället för att beskriva vad man gör för att motverka den sneda rekryteringen av studenter.
Bedömargruppen ser detta som oroväckande och rekommenderar lärosätet att tydliggöra vilka
åtgärder man vidtar samt tydliggöra jämställdshetsperspektivet explicit i ämnes och/eller
ämnesdidaktiska kurserna.
Bedömargruppen anser att en systematisk uppföljning sker av utbildningens innehåll, utformning och
genomförande. Lärosätet redovisar en infrastruktur för uppföljning, utvärdering och utvecklingsarbete,
en övergripande plan för hela universitetet när det gäller studenternas utveckling och lärande samt
flera olika formella och informella forum för återkoppling. Lärosätet ger exempel på förändringar som
har genomförts som en följd av det arbetet. Kursutvärderingar och andra former av återkoppling har
lett till att utbildningen har utvecklats och att förändringar skett i olika kurser. Det exemplifieras med de
självständiga arbetena och en satsning på progression mellan kurserna gällande generiska förmågor
såsom självständighet, vetenskapligt förhållningssätt, självkännedom, kreativitet, digital kompetens,
kommunikationsförmåga, etiskt förhållningssätt och förmåga till samverkan. Ett viktigt
utvecklingsområde är att säkerställa sammanhållning mellan utbildningens olika delar, i synnerhet
mellan ämnesdidaktik och UVK. Detta arbete bör involvera studenterna och deras perspektiv.
Lärosätet arbetar för att hjälpa studenterna att genomföra utbildningen inom planerad studietid genom
en modell med en ”självständighetstrappa” med tre steg: professionell student, deltagande aktör och
självständig aktör. Trappan gestaltar en ambition av progression i processen att få studenten att ta
eget ansvar för sin utbildning. Dessutom finns stöd i form av bibliotek och skrivstöd. Bedömargruppen
rekommenderar lärosätet att tydliggöra vilka stödfunktioner som finns för inriktningen matematik.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla
utbildningens innehåll och genomförande. Kurserna avslutas med kursutvärderingar och några kurser
har även en utvärdering som genomförs under pågående kurs. Lärosätet genomför även
alumnenkäter. I inriktningen matematik pekar man på att studenterna svarar på kursutvärderingar och
får återkoppling på utfallet. Därtill har man diskussionsforum i Canvas där studenterna kan framföra
sina åsikter. Med en så liten grupp hamnar studenterna nära lärarna. I intervjuerna framkom också vid
flera tillfällen att lärarna i matematik och ämnesdidaktik tar till sig av studenternas åsikter. Det
framkommer t.ex. att man ändrat kursordning när det gäller ämneskombinationen matematik och fysik
samt hur VFU förhåller sig till helgdagar.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet, även om bedömargruppen menar att detta
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är ett utvecklingsområde för vidare preciseringar. Lärosätet redovisar ett brett urval samarbetspartner,
men beskriver inte på ett övertygande sätt hur dessa kontakter kan bidra till att göra studenterna
förberedda på förändringar i arbetslivet. En del av säkerställandet av bedömningsgrunden sker inom
ramen för de specifika ämnena. Positivt är att lärosätet samverkar med övningsskolor och att man
arbetar för att förbereda studenterna för ett föränderligt arbetsliv i både matematikkurser och
matematikdidaktiska kurser t.ex. inom diskret matematik, klassisk geometri och nu senast
programmering. Ett gott exempel inom inriktningen matematik är den kompetensutvecklingsdag för
lärare som också ingår i en ämnesdidaktisk kurs i utbildningen. Det framstår som ett utmärkt initiativ
för att få studenterna att samverka med verksamma lärare, till nytta för båda parter.
Luleå tekniska universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4543

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i

Ifrågasatt
kvalitet

undervisningsämnet
musik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens
volym och innehåll vad gäller UVK. I lärargruppen finns både vetenskapligt meriterad personal och
personal med professionserfarenheter i form av egen lärarutbildning. Bedömargruppen menar vidare
att kompetensförsörjningen är god med hänvisning till den forskarskola med 8 doktorander som startar
2019. Den samlade kompetensen hos personalen inom inriktningen musik bedöms däremot som inte
tillfredsställande på kort och lång sikt. Den vetenskapliga kompetensen behöver förstärkas med fler
disputerade lärare och en professor på vetenskaplig grund inom musikpedagogik. Den
yrkesrelaterade, pedagogiska och konstnärliga kompetensen bedöms vara adekvat. Flera lärare är
anställda på konstnärlig grund och många har en lärarutbildning, vilket stärker den
professionsrelaterade och pedagogiska kompetensen.
Det finns en vetenskaplig miljö som är relevant för utbildningens UVK-del. Den professionsinriktade
miljön är svagare. Bedömargruppen anser ändå att lärosätet uppfyller en grundnivå, men att den kan
utvecklas. Samma sak gäller för sambandet mellan forskning och utbildning. För inriktningen musik
finns det dock flera brister och bedömargruppen anser inte att utbildningsmiljön är tillfredställande.
Den vetenskapliga miljön bedöms som bristande eftersom det inte bedrivs forskning med relevans för
musiklärarutbildningen. Även kopplingen mellan forskning och utbildning blir därmed otydlig. För
närvarande finns inte några planer på att utveckla den musikpedagogiska forskningsmiljön, utan fokus
ligger på pedagogik och musikalisk gestaltning. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att stärka
den vetenskapliga utbildningsmiljön, i synnerhet inom det musikpedagogiska området. Den
konstnärliga och professionsinriktade miljön bedöms däremot som tillfredsställande med många
samarbeten mellan olika inriktningar, kulturutövare och med välfungerande lokaler för musikutövning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
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tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls inte. Musiklärarutbildningen erbjuder en stor bredd i praktiskt kunnande, men det saknas
enligt bedömargruppen en fördjupning av teoretiska ämneskunskaper samt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete. De självständiga arbeten som har granskats antyder även att vissa studenter har
svårigheter med att anknyta till aktuell forskning och att kunna omsätta sina ämneskunskaper i ett
forskningsarbete. Att utveckla och förstärka forskningsförankringen i utbildningen är ett viktigt
utvecklingsområde menar bedömargruppen, vilket även hänger samman med ett behov av att stärka
den vetenskapliga kompetensen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Målet uppfylls inom UVK där progressionen i kurserna, länkat till
frågan om examinationsformer och examinationskrav framgår på ett tydligt sätt. Framför allt gäller
detta hur vetenskap och beprövad erfarenhet kan länkas till varandra ur ett professionsperspektiv,
men arbetet med kvalitativa och kvantitativa metoder kan bli tydligare. Målet uppfylls däremot inte
inom inriktningen musik. Eftersom målet bara hanteras inom UVK och i det självständiga arbetet finns
det inte en tillräckligt tydlig anknytning mellan vetenskapsteori och forskningsmetodik å ena sidan och
ämnes- och ämnesdidaktiska studier å den andra. Med detta upplägg menar bedömargruppen att
utbildningen inte kan möjliggöra och säkerställa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet, eller möjliggöra och säkerställa att studenterna har tillräckliga kunskaper inom
vetenskapsteori och forskningsmetoder med koppling till musikämnet när examen utfärdas. Ett
utvecklingsområde är att införa moment som berör ovanstående områden i inriktningen musik. De
självständiga arbetena indikerar även att vissa studenter har svårigheter med att använda teori. Trots
att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna
inom inriktningen musik är så omfattande att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Målet behandlas framför allt i det avslutande självständiga
arbetet om 30 högskolepoäng och i VFU-kurserna. Lärosätet ger exempel på kurser och moment där
målet behandlas i progression och målet säkerställs även genom examination. Kreativa
seminarieformer där studenter agerar så kallade kritiska vänner och ”skuggar” varandra under
övningsundervisning, ser bedömargruppen som en styrka i utbildningen. Ett utvecklingsområde är att
utveckla fler moment som behandlar relevant forskning. De självständiga arbetena ger även signaler
om att studenterna behöver mer stöd i att knyta egna forskningsresultat till tidigare forskning.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Didaktik och
ämnesdidaktik återkommer som teman i de flesta av de kurser som ges inom UVK. Lärosätet erbjuder
UVK-kurser som behandlar och examinerar frågor om elevers lärande, behov och förutsättningar samt
allmändidaktiska frågor. En del av säkerställandet av målet sker i de specifika ämnena och färdigheter
och förmågor utvecklas inom VFU och inom ämneskurser. Målet examineras dels inom VFU och de
trepartssamtal, seminarier och skriftliga inlämningar som sker där, dels genom muntliga övningar och i
praktisk ensembleform i musikämneskurser. Hur musikämneskurser, VFU-kurser och UVK-kurser
kopplas ihop behöver förtydligas för studenterna för att de ska förstå utbildningen som en helhet. Detta
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ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Lärosätet behandlar och examinerar detta mål i tre VFU-kurser med tillhörande
examinationsuppgifter. Kurserna länkas till utbildningsvetenskapliga kärnkurser och ämnesstudier.
Lärosätet genomför examination genom så kallade trepartssamtal och skriftliga redovisningsuppgifter.
Bedömargruppen menar att det finns en progression i VFU-kurserna som går mot ökad självständighet
i planering, genomförande och utvärdering samt även i att utveckla undervisning och pedagogisk
verksamhet. Lärosätet ger exempel på musikämneskurser där förmågan tränas och det finns även en
tydlig progression i kurserna där studenterna mer och mer självständigt får planera, genomföra och
utvärdera undervisning. Ett utvecklingsområde är att stärka hur studenterna får möjlighet att utveckla
förmågan att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling i musiklärarutbildningen.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Flera UVK-kurser
lyfter fram frågor om etik, likabehandling, konflikthantering, specialpedagogik samt, på ett mer
övergripande plan frågor om demokrati och hållbarhet. I den vetenskapsteoretiska kursen får
studenterna utrymme att diskutera frågorna på ett mer kunskapsfilosofiskt plan. Hållbar utveckling
exemplifieras utifrån naturvetenskapliga utgångspunkter. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Lärosätet redovisar tydligt hur jämställdhetsarbetet säkerställs. Lärare i UVK-kurser deltar och
engagerar sig i det universitetsövergripande jämställdhetsarbetet. Jämställdhetsperspektivet på
ämnesnivå och i kurser beskrivs i självvärderingen, och där konstateras att det finns skillnader mellan
ämnen. Därför har ett utvecklingsarbete inletts under 2019 för att öka medvetenheten om
jämställdhetsfrågorna inom samtliga ämnen i ämneslärarutbildningen. Lärosätet flera exempel på hur
jämställdhet berörs i ämneskurser. I beskrivningen av det utvecklingsarbete som ska inledas under
2019 framgår det att musikämnet ska införa examinerande moment kopplade till jämställdhet.
Bedömargruppen ser det som ett sätt att ytterligare stärka området i utbildningen.
Bedömargruppen anser att en systematisk uppföljning sker av utbildningens innehåll, utformning och
genomförande. Lärosätet redovisar en infrastruktur för uppföljning, utvärdering och utvecklingsarbete,
en övergripande plan för hela universitetet när det gäller studenternas utveckling och lärande samt
flera olika formella och informella forum för återkoppling. Lärosätet ger exempel på förändringar som
har genomförts som en följd av det arbetet. Kursutvärderingar och andra former av återkoppling har
lett till att utbildningen har utvecklats och att förändringar skett i olika kurser. Det exemplifieras med de
självständiga arbetena och en satsning på progression mellan kurserna gällande generiska förmågor
såsom självständighet, vetenskapligt förhållningssätt, självkännedom, kreativitet, digital kompetens,
kommunikationsförmåga, etiskt förhållningssätt och förmåga till samverkan.
Lärosätet arbetar för att hjälpa studenterna att genomföra utbildningen inom planerad studietid genom
en modell med en ”självständighetstrappa” med tre steg: professionell student, deltagande aktör och
självständig aktör. Trappan gestaltar en ambition av progression i processen att få studenten att ta
eget ansvar för sin utbildning. Dessutom finns stöd i form av bibliotek och skrivstöd. Lärosätet
genomför även analyser av genomströmning och kvarvaro.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla
utbildningens innehåll och genomförande. Kurserna avslutas med kursutvärderingar och några kurser
har även en utvärdering som genomförs under pågående kurs. Studenterna deltar i programråd och
även i mer informella möten mellan lärare och studenter som medför att förbättringar i utbildningen
kan genomföras snabbt. Lärosätet genomför även alumnenkäter.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara inte
tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att utbildningen är användbar, men att den inte i tillräckligt hög grad utvecklar
studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Det framkom varken i intervjuerna eller
självvärderingen hur lärosätet arbetar med detta i utbildningen, och bedömargruppen ser därför detta
som ett viktigt utvecklingsområde. Lärosätet redovisar ett brett urval samarbetspartners, men
beskriver inte på ett övertygande sätt hur dessa kontakter kan bidra till att göra studenterna
förberedda på förändringar i arbetslivet. De exempel på samverkan med det omgivande samhället
som lärosätet ger i självvärderingen och intervjuerna berör bara till liten del inriktningen musik. Att
skapa en ömsesidigt värdefull samverkan med det omgivande samhället ser bedömargruppen därför
som ett viktigt utvecklingsområde.
Luleå tekniska universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4548

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i

Ifrågasatt
kvalitet

undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara Inte tillfredsställande.
Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens
volym och innehåll för utbildningens UVK del. I lärargruppen finns både vetenskapligt meriterad
personal och personal med professionserfarenheter i form av egen lärarutbildning. Bedömargruppen
menar vidare att kompetensförsörjningen är god med hänvisning till den forskarskola med 8
doktorander som startar 2019. För undervisningsämnet samhällskunskap bedöms
bedömningsgrunden inte uppfylld. Underlagen visar att ämne och ämnesdidaktik inte är
tillfredsställande genom att lärargruppen visserligen innehåller vetenskapligt meriterad personal men
saknar personal med yrkeserfarenheter i form av egen lärarutbildning i samhällskunskap. Det framgår
inte heller om den disputerade personalen bedriver forskning av relevans för lärarutbildning, skola eller
skolämnet samhällskunskap. Den forskningsmiljö som presenteras borde på ett tydligare sätt ha
återförts till dess betydelse för undervisningen i samhällskunskap.
Det finns en vetenskaplig miljö som är relevant för utbildningens UVK del. Den professionsinriktade
miljön är svagare. Bedömargruppen anser ändå att lärosätet uppfyller en grundnivå, men att den kan
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utvecklas. Samma sak gäller för sambandet mellan forskning och utbildning. För undervisningsämnet
samhällskunskap bedöms utbildningsmiljön inte vara uppfylld eftersom bedömargruppen menar att det
är oklart hur nära sambandet mellan forskning och utbildning är. Det saknas också i underlagen
utvecklade resonemang om den yrkesinriktade miljön. Detta medför att bedömargruppen
sammantaget anser att det inte finns en för utbildningen relevant professionsinriktad miljö.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara Inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls inte. I självvärderingen saknas en redovisning om hur examinationsformer används och
säkerställer att studenterna når examensmålet. Framför allt är det svårt att utifrån underlagen avgöra
progressionen (brett kunnande i förhållande till väsentligt fördjupade kunskaper) och fördjupad insikt i
forsknings- och utvecklingsarbete.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Inom UVK framgår på ett tydligt sätt progressionen i kurserna, länkat till
frågan om examinationsformer och examinationskrav. Framför allt gäller detta hur vetenskap och
beprövad erfarenhet kan länkas till varandra ur ett professionsperspektiv, men arbetet med kvalitativa
och kvantitativa metoder kan bli tydligare. För inriktningen samhällskunskap genomför lärosätet
metodundervisning både på grund och avancerad nivå och bedömargruppen menar att lärosätet
därmed uppfyller kraven på fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoder. Det saknas däremot text i självvärderingen om den del av lärandemålet som
handlar om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för
yrkesutövningen.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Målet behandlas framför allt i det avslutande självständiga
arbetet om 30 högskolepoäng och i VFU-kurserna. Opposition och försvar av det egna arbetet är en
examination som skapar förutsättningar för studenten att utveckla ett kritiskt förhållningssätt och
reflektionsförmåga. Examination sker också genom att studenten ska beskriva och reflektera över
teori- och metodval, samt göra metodologiska tillämpningar och etiska överväganden i samband med
uppsatsskrivning. På lärosätet har det utarbetats en bedömningsmall för självständigt arbete inom
inriktningen samhällskunskap. Detta för att säkerställa att uppsatserna är ett viktigt instrument för att
uppfylla examensmålen. Det framgår däremot inte i text hur bedömningsmallen förhåller sig till
examensmålet. Det hade med fördel kunnat klargöras tydligare.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Didaktik och ämnesdidaktik
återkommer som teman i de flesta av de kurser som ges inom UVK. Lärosätet erbjuder UVK-kurser
som behandlar och examinerar frågor om elevers lärande, behov och förutsättningar samt
allmändidaktiska frågor. Inom inriktningen samhällskunskap tränas studenterna i olika kurser på att
utforma lektionsplaneringar, hålla fiktiva föreläsningar, utforma uppgifter och bedömningar relaterat till
gymnasieskolans verksamhet, vilket gör att lärosätet visar medvetenhet om examensmålet. Samtidigt
hade bedömargruppen önskat ytterligare preciseringar och exemplifieringar i vissa delar av
självvärderingens text. Bedömargruppen saknar dessutom kommentarer om didaktik och den del av
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examensmålet som berör verksamhet i övrigt. I självvärderingen anger lärosätet ett intresse för hur
undervisningen kan läggas upp med hänsyn taget till olika elevers inlärningsstilar. Bedömargruppen
finner kommentaren intressant, och hade gärna sett exempel på hur det har genomförts.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Lärosätet behandlar och examinerar detta mål i de tre VFU-kurserna med tillhörande
examinationsuppgifter. Kurserna länkas till utbildningsvetenskapliga kärnkurser och ämnesstudier.
Lärosätet genomför examination genom så kallade trepartssamtal och skriftliga redovisningsuppgifter.
Bedömargruppen menar att det finns en progression i VFU-kurserna som går mot ökad självständighet
i planering, genomförande och utvärdering samt även i att utveckla undervisning och pedagogisk
verksamhet. För inriktningen samhällskunskap sker det företrädesvis i VFU 2 och VFU 3. Lärosätet
beskriver hur dessa två VFU-kurser är organiserade med lärandemål och examinationer, som
utvärdering av lektioner och reflektioner kopplade till ämnesrelevant litteratur och trepartssamtal.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Flera UVK-kurser
lyfter fram frågor om etik, likabehandling, konflikthantering, specialpedagogik samt, på ett mer
övergripande plan, frågor om demokrati och hållbarhet. I den vetenskapsteoretiska kursen får
studenterna utrymme att diskutera frågorna på ett mer kunskapsfilosofiskt plan. Hållbar utveckling
exemplifieras utifrån naturvetenskapliga utgångspunkter.
Lärare i UVK-kurser deltar och engagerar sig i det universitetsövergripande jämställdhetsarbetet.
Jämställdhetsperspektivet på ämnesnivå och i kurser beskrivs i självvärderingen, och där konstateras
att det finns skillnader mellan ämnen. Dessutom anger lärosätet en jämställdhetsambition i lärarnas
arbetssätt och ett arbete med att säkerställa både manliga och kvinnliga författare till kurslitteraturen.
Bedömargruppen menar att samtliga dessa insatser visar att lärosätet beaktar examensmålet om
jämställdhet. Ett utvecklingsarbete inletts under 2019, för att öka medvetenheten om
jämställdhetsfrågorna inom samtliga ämnen i ämneslärarutbildningen.
Bedömargruppen anser att en systematisk uppföljning sker av utbildningens innehåll, utformning och
genomförande. Lärosätet redovisar en infrastruktur för uppföljning, utvärdering och utvecklingsarbete,
en övergripande plan för hela universitetet när det gäller studenternas utveckling och lärande samt
flera olika formella och informella forum för återkoppling. Lärosätet ger exempel på förändringar som
har genomförts som en följd av det arbetet. Kursutvärderingar och andra former av återkoppling har
lett till att utbildningen har utvecklats och att förändringar skett i olika kurser. Lärosätet nämner både
obligatoriska kursvärdringssystem, kollegialt arbete inom ämnesgrupper, programråd och
kursintroduktioner med återföring av synpunkter på utbildningen från den tidigare studentgruppen.
Detta exemplifieras med de självständiga arbetena och en satsning på progression mellan kurserna
gällande generiska förmågor såsom självständighet, vetenskapligt förhållningssätt, självkännedom,
kreativitet, digital kompetens, kommunikationsförmåga, etiskt förhållningssätt och förmåga till
samverkan. Bedömargruppen anser att lärosätet verkar för att studenten genomför utbildningen inom
planerad studietid. Lärosätet arbetar för att hjälpa studenterna att genomföra utbildningen inom
planerad studietid genom en modell med en ”självständighetstrappa” med tre steg: professionell
student, deltagande aktör och självständig aktör. Trappan gestaltar en ambition av progression i
processen att få studenten att ta eget ansvar för sin utbildning. Dessutom finns stöd i form av bibliotek
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och skrivstöd.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet, även om bedömargruppen menar att detta
är ett utvecklingsområde för vidare preciseringar. Kurserna avslutas med kursutvärderingar och några
kurser har även en utvärdering som genomförs under pågående kurs. Lärosätet genomför även
alumnenkäter.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet redovisar ett brett urval samarbetspartner, men beskriver inte på ett helt övertygande sätt
hur dessa kontakter kan bidra till att göra studenterna förberedda på förändringar i arbetslivet.
Regional forskarskola, regionalt samverkansråd, övningsskoleprojekt och alumnverksamhet är några
exempel på samverkan.
Luleå tekniska universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4551

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Antalet lärare och deras sammantagna kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens
volym och innehåll vad gäller utbildningsvetenskaplig kärna (UVK). I lärargruppen finns både
vetenskapligt meriterad personal och personal med professionserfarenheter i form av egen
lärarutbildning. Bedömargruppen menar vidare att kompetensförsörjningen är god med hänvisning till
den forskarskola med 8 doktorander som startar 2019. Bedömargruppen menar även att lärarna är väl
försörjda med kompetens inom både ämne och ämnesdidaktik. Lärarna har egen lärarutbildning och
många är disputerade inom ämnesdidaktik och ämne. Det finns en mycket bra balans mellan
vetenskaplig kompetens och professionsinriktad kompetens, och de olika kompetenserna kompletterar
varandra.
Det finns en vetenskaplig miljö som är relevant för utbildningens UVK del. Den professionsinriktade
miljön är svagare. Bedömargruppen anser ändå att lärosätet uppfyller en grundnivå, men att den kan
utvecklas. Samma sak gäller för sambandet mellan forskning och utbildning inom UVK. Lärosätet har
en aktiv och levande ämnesdidaktisk och ämnesteoretisk forskning, men även praxisnära
forskningsprojekt. Vidare finns en god samverkan med skolorna i regionen och kontakt med
gymnasielärare som föreläser i utbildningen. Lärosätet har en stark vetenskaplig miljö för
svensklärarutbildningen, och verksamheten bedrivs så att det finns ett nära samband mellan forskning
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och utbildning. Även om det senare kan stärkas inom UVK.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Kurserna är integrerade mellan ämne och ämnesdidaktik, och det finns fördjupning i vissa
områden såsom litteraturvetenskaplig analys och textlingvistik. Den starka integreringstanken som
finns, mellan ämne och ämnesdidaktik, är enligt bedömargruppen ett gott exempel. Lärosätet fördjupar
också relevanta delar av ämnet i progression genom olika kurser i utbildningen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Inom UVK framgår på ett tydligt sätt progressionen i kurserna, länkat till
frågan om examinationsformer och examinationskrav. Framför allt gäller detta hur vetenskap och
beprövad erfarenhet kan länkas till varandra ur ett professionsperspektiv, men arbetet med kvalitativa
och kvantitativa metoder kan bli tydligare. Däremot är det tydligt att utbildningen gör det möjligt för
studenterna att få kunskaper om svenskämnesdidaktisk teori och kvalitativa och kvantitativa metoder
samt om andra metoder, till exempel litteraturanalys, textanalys och analys av multimodala texter.
Bedömargruppen ser det som positivt att den vetenskapliga och teoretiska sidan av svenskämnets
didaktik synliggörs tydligt för studenterna genom en särskild kurs i forskningsmetoder och teorier för
svenskämnet och svenskämnesdidaktik. Lärosätet är noga med arbetet som omgärdar de
självständiga arbetena och ser till att studenterna har goda förutsättningar för att lyckas, och det är
tydligt att målet säkerställs även där. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin
helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Svenskämnets kurser vid lärosätet innehåller flera möjligheter att
utveckla förmågan att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera.
Det finns också många examinationer där ämne kopplas till ämnesdidaktisk forskning och
studenternas egen beprövade erfarenhet. Målet behandlas även i det avslutande självständiga arbetet
om 30 högskolepoäng och i VFU-kurserna. Opposition och försvar av det egna arbetet är en
examination som skapar förutsättningar för studenten att utveckla ett kritiskt förhållningssätt och
reflektionsförmåga. Examination sker också genom att studenten ska beskriva och reflektera över
teori- och metodval, samt göra metodologiska tillämpningar och etiska överväganden i samband med
uppsatsskrivning. Progressionen under utbildningen framgår tydligt och bedömargruppen anser
sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Didaktik och ämnesdidaktik
återkommer som teman i de flesta av de kurser som ges inom UVK. Lärosätet erbjuder UVK-kurser
som behandlar och examinerar frågor om elevers lärande, behov och förutsättningar samt
allmändidaktiska frågor. Högskoleförlagd utbildning i ämnesdidaktik och metodik förbereder för VFU,
som följs upp kontinuerligt och i progression efter varje VFU-period med loggböcker, uppgifter och
praxisseminarier utöver trepartssamtal. Detta ser bedömargruppen som ett gott exempel. Det leder
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bland annat till att det finns en stark koppling mellan VFU och ämnesinnehållet i kurserna.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Lärosätet behandlar och examinerar detta mål i de tre VFU-kurserna med tillhörande
examinationsuppgifter. Kurserna länkas till utbildningsvetenskapliga kärnkurser och ämnesstudier.
Lärosätet genomför examination genom så kallade trepartssamtal och skriftliga redovisningsuppgifter.
Bedömargruppen menar att det finns en progression i VFU-kurserna som går mot ökad självständighet
i planering, genomförande och utvärdering samt även i att utveckla undervisning och pedagogisk
verksamhet. Att stimulera varje elevs lärande uppfylls i det stora hela genom att man kopplar samman
UVK-kursen i specialpedagogik och ämnes-VFU:n. När det gäller anpassningar till elevers olika behov
följs frågor om detta upp med seminarier på lärosätet. Lärosätet rekommenderas att synliggöra detta
mål tydligare i ämnet och ämnesdidaktiken, och att klargöra hur studenterna kan göra anpassningar i
praktiken till elever med läs- och skrivsvårigheter eller andra typer av språklig sårbarhet.
Sammantaget har dock lärosätet många modeller för examination och lärande, och det finns en tydlig
progression.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Flera UVK-kurser
lyfter fram frågor om etik, likabehandling, konflikthantering, specialpedagogik samt, på ett mer
övergripande plan, frågor om demokrati och hållbarhet. I den vetenskapsteoretiska kursen får
studenterna utrymme att diskutera frågorna på ett mer kunskapsfilosofiskt plan. Hållbar utveckling
exemplifieras utifrån naturvetenskapliga utgångspunkter.
Lärare i UVK-kurser deltar och engagerar sig i det universitetsövergripande jämställdhetsarbetet.
Jämställdhetsperspektivet på ämnesnivå och i kurser beskrivs i självvärderingen, och där konstateras
att det finns skillnader mellan ämnen. Därför har ett utvecklingsarbete inletts under 2019, för att öka
medvetenheten om jämställdhetsfrågorna inom samtliga ämnen i ämneslärarutbildningen. För
inriktningen svenska finns dock många goda exempel på lärandemål och även examinationer, där
studenten bland annat ska relatera till jämställdhet i sin egen professionsutveckling. Över huvud taget
finns det en stor medvetenhet om att jämställdhetsperspektivet ska beaktas på alla nivåer i
utbildningen, och enligt bedömargruppen är det rimligt att studenterna efter examen har förmåga att
beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten.
Bedömargruppen anser att en systematisk uppföljning sker av utbildningens innehåll, utformning och
genomförande. Lärosätet redovisar en infrastruktur för uppföljning, utvärdering och utvecklingsarbete,
en övergripande plan för hela universitetet när det gäller studenternas utveckling och lärande samt
flera olika formella och informella forum för återkoppling. Lärosätet ger exempel på förändringar som
har genomförts som en följd av det arbetet. Kursutvärderingar och andra former av återkoppling har
lett till att utbildningen har utvecklats och att förändringar skett i olika kurser. Det exemplifieras med de
självständiga arbetena och en satsning på progression mellan kurserna gällande generiska förmågor
såsom självständighet, vetenskapligt förhållningssätt, självkännedom, kreativitet, digital kompetens,
kommunikationsförmåga, etiskt förhållningssätt och förmåga till samverkan. Svarsfrekvensen på
kursvärderingarna är dock låg och bedömargruppen ser positivt på att lärosätet har vidtagit flera olika
åtgärder för att öka den.
Bedömargruppen anser att lärosätet verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad
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studietid. Lärosätet arbetar för att hjälpa studenterna att genomföra utbildningen inom planerad
studietid genom en modell med en ”självständighetstrappa” med tre steg: professionell student,
deltagande aktör och självständig aktör. Trappan gestaltar en ambition av progression i processen att
få studenten att ta eget ansvar för sin utbildning. Dessutom finns stöd i form av bibliotek och skrivstöd.
Lärosätet sammanställer statistik över genomströmningen och utvärderar detta. Exempelvis har man
identifierat flaskhalsar i utbildningen och olika sätt för lärare att stötta studenter som fastnat.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla
utbildningens innehåll och genomförande. Lärosätet arbetar för att studenterna ska vara aktiva, och de
finns representerade i programråd. Kurserna avslutas med kursutvärderingar och några kurser har
även en utvärdering som genomförs under pågående kurs. Det framgår tydligt att lärargruppen står
nära studenterna, vilket resulterat i ett kursutvecklingsarbete som är en direkt följd av studenternas
synpunkter och utvärderingar. Bedömargruppen anser därmed att studenternas informella inflytande
fungerar väl. Lärosätet genomför även alumnenkäter.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet, även om bedömargruppen menar att detta
är ett utvecklingsområde inom UVK. I övrigt främjar utbildningen studentens beredskap för att möta
förändringar i arbetslivet, framför allt genom att lärosätet betonar vikten av studenternas
handlingskompetens och arbete med digitala presentationsformer. Vissa kurser har också fokus på
undervisning i mångfaldsperspektiv, vilket ytterligare ökar denna beredskap. Lärosätet redovisar ett
brett urval samarbetspartner, men beskriver inte på ett övertygande sätt hur dessa kontakter inom
UVK kan bidra till att göra studenterna förberedda på förändringar i arbetslivet. För svenska har
lärosätet utvecklade samarbeten med skolorna i regionen genom olika typer av samverkansprojekt.
Dock handlar det mest om skolsamverkan, mindre om andra institutioner såsom kulturinstitutioner och
föreningar, vilket kan utvecklas enligt bedömargruppen.
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Lunds universitet
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Lunds universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4539

Ifrågasatt
kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Ämneslärarutbildningen i Lund startade i egen regi 2016 efter att i flera år inom lärarutbildning ha
samverkat med Högskolan i Kristianstad. När självvärderingen skrevs hade studenterna bara
genomgått 2 av 5 år. Bedömargruppen tolkar detta som en av orsakerna till att självvärderingen i stor
utsträckning består av svepande beskrivningar om vad som är viktigt och vad man har för ambitioner,
snarare än vad man gör, hur det ser ut i realiteten och hur det påverkar studenterna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
När det gäller personal och vetenskaplig samt professionsinriktad och pedagogisk miljö är idag allt för
stor andel av lärarna i UVK-kurserna tidsbegränsat anställda. Bedömargruppen utgår ifrån att lärosätet
kommer att åtgärda det nu när utbildningens sista två år genomförs av den första studentkullen.
Lärosätet har byggt upp forskningsmiljöer som lärarna ingår i. Många av dem har också
ämneslärarexamen vilket bedömargruppen ser som ett steg mot en professionsinriktad miljö.
Det finns planer inom flera UVK-kurser som ska ge studenterna fördjupade kunskaper om
vetenskapsteori och forskningsmetoder samt utveckla förmågan att kritiskt och systematiskt tillvara
egna och andras erfarenheter. Den planen ser bedömargruppen som nödvändig för att utbildningen
ska säkerställa möjligheten till studenternas måluppfyllelse.
Det finns god kompetens och en aktiv forskningsverksamhet i matematik. I matematikdidaktik är
tillgången på kompetens sämre, för att inte säga otillräcklig. Varken i självvärderingen eller vid
intervjun framkom att det vid lärosätet idag finns något annat system för att säkra den
professionsrelaterade kompetensen inom inriktningen matematik i personalgruppen och i utbildningen.
För att få en aktiv och fungerande miljö anser bedömargruppen att lärosätet snarast behöver tillföra
mer ämnesdidaktisk kompetens, vilket lärosätet också planerar. Den brist i professionsinriktade
kompetensen, som beskrivs under bedömningsgrunden Personal, leder också till att en underkritisk
professionsinriktad miljö
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
När det gäller ämneskunskaper för yrkesutövningen läser ämneslärarna tillsammans med
kandidatstudenter, och innehållet framstår som gediget och genomtänkt. Lärosätet har bland annat
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gjort tillägg till kandidatstudenternas matematik om algebrans grunder, som även ämneslärarstudenter
behöver. Bedömargruppen ser lärosätet som ett gott exempel när det gäller att utforma en stark
samverkan mellan matematikämnet och matematikdidaktiken i utbildningen. Bedömargruppen anser
sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom UVK. Vetenskapsteori och metodval berörs i princip i alla kurserna
inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). Bedömargruppen anser att detta är tillfredställande
men vill peka på att det finns behov att också explicit inkludera undervisning om välkända
analysmetoder. Eftersom UVK-kurs 8 ännu inte genomförts uppfattar bedömargruppen det som att
självvärderingens beskrivningar utgår från den kurs som genomförts i samarbete med Högskolan i
Kristianstad, och att Lunds universitets planerade kurser har liknande innehåll och genomförande.
Relationen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet ingår i kursen Utvärdering och
utvecklingsarbete (UVK 7). Inte heller denna kurs är genomförd men lärosätet ska enligt
självvärderingen utveckla kursen som gavs i samarbete med Högskolan i Kristianstad vilken framstår
som rimlig för ändamålet enligt bedömargruppen. Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder
samt relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet uppfylls inte inom inriktningen
matematik. När det gäller målet visar självvärderingen att vetenskapsteori behandlas i samband med
diskussioner om matematikdidaktiska teorier i Matematik med ämnesdidaktik 2. Det framgår också att
forskningsmetodik så här långt inkluderat kvantitativa metoder i kursen Matematik med ämnesdidaktik
4. Av underlaget verkar det dock som att lärosätet behöver utveckla inslag som behandlar kvalitativa
forskningsmetoder och hantering av kvalitativa data, som ett led i att förbereda studenterna för
kommande självständiga arbeten. Eftersom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) tydligt bidrar
till måluppfyllelse anser bedömargruppen att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inom UVK. Lärosätet behandlar och planerar att behandla
didaktik i kursen UVK 3, Undervisningsämnen; mål, innehåll och arbetssätt, i UVK-kurs 5, Bedömning
av kunskaper och betygsättning, och i de kommande kurserna UVK 7 och UVK 8 där studenterna ska
planera och utvärdera ett didaktiskt utvecklingsprojekt. När det gäller metodik ser lärosätet att det med
fördel hanteras av personer med ämneskompetens inom ämnes- och ämnesdidaktiska studier.
Examination sker genom seminarier kopplade till uppgifter inom VFU där studenten ska koppla
didaktiken till sin praktik. Bedömargruppen ser det som en svaghet att inte studentens praktiska
förmåga att tillämpa didaktik ingår som en del i examinationen för detta mål. I underlagen framträdde
en bild av att det är liten samordning mellan UVK-kurserna och ämnesdidaktikkurserna när det till
exempel gäller didaktik- och metodikinslagen i utbildningen. Bedömargruppen rekommenderar att
lärosätet ser över samordningen mellan UVK och ämnes- samt ämnesdidaktiska studier liksom
samordningen mellan UVK-kurser och VFU. Målet uppfylls inte inom inriktningen matematik. I
självvärderingen finns egentligen inga beskrivningar av hur lärosätet arbetar inom den
ämnesdidaktiska delen med att utbilda studenterna i att ta till sig forskningsresultat. I självvärderingen
anger lärosätet att det självständiga arbetet kan bli ett sätt att examinera detta mål. För att studenterna
ska kunna producera självständiga arbeten av hög kvalitet behöver de dock, enligt bedömargruppen,
förberedas och bygga kompetens när det gäller att systematiskt tillvarata erfarenheter och data samt
att finna ett klokt sätt använda relevanta forskningsresultat. Bedömargruppens slutsats är att lärosätet
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snarast behöver utveckla inslag som förbereder studenterna för att bearbeta data och
forskningsresultat, så att de är förberedda för de självständiga arbetena och därefter kan nå detta mål.
Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen att
bristerna inom inriktningen matematik är så omfattande att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom UVK. Lärosätet
behandlar och planerar att behandla didaktik i kursen UVK 3, Undervisningsämnen; mål, innehåll och
arbetssätt, i UVK-kurs 5, Bedömning av kunskaper och betygsättning, och i de kommande kurserna
UVK 7 och UVK 8 där studenterna ska planera och utvärdera ett didaktiskt utvecklingsprojekt. När det
gäller metodik ser lärosätet att det med fördel hanteras av personer med ämneskompetens inom
ämnes- och ämnesdidaktiska studier. Examination sker genom seminarier kopplade till uppgifter inom
VFU där studenten ska koppla didaktiken till sin praktik. Bedömargruppen ser det som en brist att inte
studentens praktiska förmåga att tillämpa didaktiken i klassrummet ingår som en del i examinationen
för detta mål. I underlagen framträdde en bild av att det är liten samordning mellan UVK-kurserna och
ämnesdidaktikkurserna när det till exempel gäller didaktik- och metodikinslagen i utbildningen.
Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet ser över samordningen mellan UVK och ämnes- samt
ämnesdidaktiska studier liksom samordningen mellan UVK-kurser och VFU. Målet om att tillämpa
didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom inriktningen matematik. Det finns en
sekvens med matematikdidaktiska delkurser med relevant innehåll. Enligt intervjuerna inkluderar
dessa också bedömning. Dessa kunskaper kan studenterna sedan utveckla vidare och tillämpa inom
VFU-kurserna. Länken mellan matematikdidaktiken och VFU är i dag inte tydligt uttalad, troligen delvis
på grund av att VFU-kurserna ännu inte genomförts. Vidare ser bedömargruppen svagheter i
säkerställandet av progression inom didaktik och bedömning mellan matematikdidaktiken och UVK:n.
Bedömargruppen understryker att lärosätet behöver mer samordning mellan ämnen, ämnesdidaktik,
UVK och VFU, liksom programmets struktur och organisation samt studievägledning som nu finns vid
båda institutionerna. Lärosätet bör också säkerställa att den specialiserade kompetensen står för
undervisningen i ämneslärarprogrammets respektive del. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande är
delvis uppfyllt inom UVK. Lärosätet pekar i självvärderingen ut flera kurser inom UVK som behandlar
att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning. De beskrivningar som ges av
utbildningens inslag saknar dock konkretion och det ges inga exempel på vad man gör eller skall göra.
Förklaring till detta är att samtliga UVK-kurserna ännu inte genomförts vid skrivandet av
självvärderingen. . Bedömargruppen anser dock att lärosätet brister när det gäller att genom
examination säkerställa studenternas förmåga att utveckla och genomföra undervisning, och anser att
det är anmärkningsvärt att lärosätet inte inkluderar VFU i större omfattning för att säkerställa
måluppfyllelse av detta mål. Bedömargruppens bedömning att lärosätet behöver åtgärda detta, och att
de planer som beskrivits inte är tillräckliga för att bedömningsgrunden ska kunna anses vara helt
uppfylld. Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje
elevs lärande uppfylls inte inom inriktningen matematik. För målet anger lärosätet att man har moment
som ger studenten möjlighet att öva på att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning,
både individuellt och i grupp. Bedömargruppen betonar att lärosätet måste inkludera VFU ännu
tydligare i progressionen mot detta mål. I självvärderingen framkommer också att studenter som har
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matematik som förstaämne har sin första VFU först under termin 9, vilket bedömargruppen anser att
lärosätet omgående behöver omvärdera. När det gäller studenternas förberedelse för att på bästa sätt
stimulera varje elevs lärande behöver lärosätet finna vägar för att säkerställa måluppfyllelse. Man
behöver även säkerställa att de matematiklärarstudenter som har musik som huvudämne också får
rätt stöd och examineras av matematikkompetent personal. Bedömargruppen finner ingen evidens för
att lärosätet inom de matematiska och matematikdidaktiska kurserna förbereder studenterna för att på
bästa sätt stimulera varje elev, varken de med svårigheter eller de elever som behöver ytterligare
stimulans. Eftersom bristerna inom inriktningen matematik är omfattande och inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan finns en rad utvecklingsområden/svagheter anser bedömargruppen
att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att bedöma utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling är uppfyllt. Lärosätet har visat
att det finns planer för hur studenten skall utveckla förmåga att göra bedömningar utifrån relevanta
målbeskrivningen. Hållbar utveckling finns ännu inte inskrivet i kursplanen och flera andra delar ingår i
kurser som ännu inte givit inom utbildningen. Bedömargruppen utgår ifrån att lärosätet uppfyller de
ambitioner som angivits.
Bedömargruppen anser att ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i
utbildningens innehåll, utformning och genomförande men att det finns utvecklingsområden. I
självvärderingen beskrivs hur fler olika kurser kommer att beröra jämställdhetsperspektiv och
bedömargruppen utgår återigen från att detta realiseras. Lärosätet anger vidare att kurslitteratur och
examination granskas ur jämställdhetsperspektiv. Bedömargruppens bedömning är att lärosäte har
förutsättningar att säkerställa att ett jämställdhetsperspektiv i utbildningen. I inriktningen matematik
finns det en arbetsgrupp för jämställdhet, likabehandling och mångfald vid Matematikcentrum, och
man har handlingsplaner för detta. Bedömargruppen anser att lärosätet snarast ska inventera
kurslitteraturen ur ett jämställdhetsperspektiv. En brist är att det inte finns evidens för att man inom de
matematikdidaktiska kurserna säkerställer att studenten, när examen utfärdas, visar förmåga att
beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten.
Utbildningen kvalitetsarbete säkerställs genom ett programråd. Det finns fungerande processer för
kursutvärdering och återkoppling till programråd, institutioner och lärare. Man har idag stort fokus på
att utveckla nya UVK-kurser och ger exempel på utvecklingsarbete som pågår. Utifrån
självvärderingen och intervjuerna är bedömargruppens slutsats att det idag finns brist på samverkan
mellan UVK, ämnesdidaktik och VFU som behöver uppmärksamhet så fort som det akuta
utvecklingsarbetet inom UVK är avslutat. Bedömargruppen anser att lärosätet verkar för att
studenterna genomför utbildningen inom planerad tid.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara inte tillfredsställande.
När det gäller studentperspektiv anser bedömargruppen att det finns brister. Studenterna finns som
väntat representerade i råd och styrelser. De har också möjlighet att svara på en anonym kursenkät.
Dock anser bedömargruppen att lärosätet bör arbeta säkerställa studenternas engagemang och höja
svarsfrekvensen kursenkäterna. Bedömargruppen har inte genom underlagen kunnat fastslå att
återkoppling sker till studenterna eller att de får medverka i kursutveckling. Processerna för hur
studenternas medverkan i kursutveckling säkerställs överlag bör utvecklas, framhåller
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bedömargruppen. Inom inriktningen matematik får studenterna ta en aktiv roll att utveckla
utbildningen. Vid varje kurs uppmuntras studenterna att utse kursombud. Vidare anges att studenterna
pratar direkt med lärarna, eftersom studentgruppen är så liten. Bedömargruppen anser att studenterna
har möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.
Dock rekommenderar bedömargruppen lärosätet att utveckla rutiner som säkrar studentinflytandet,
t.ex. så att studenterna alltid har ett kursombud och inte bara uppmuntras att utse ett.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande
När det gäller arbetsliv och samverkan har lärosätet idag samverkansytor som ger förutsättningar för
att utveckla aktiviteter och strategier för att säkerställa att utbildningen är utformad och genomförs på
sådant sätt att den är användbar och relevant för yrkeslivet. Bedömargruppen rekommenderar dock
att lärosätet tydligt utvecklar hur man arbetar med ett föränderligt arbetsliv genom att inkorporera till
exempel hur man hanterar digitala verktyg, programmering eller flerspråkighet.
Lunds universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4544

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
musik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Lärosätets personal verksamma inom UVK utgörs av fem lärare, varav fyra har forskarutbildning vilket
säkerställer den vetenskapliga kompetensen. Av de fem är en professor och två universitetslektorer.
Vidare är en av lärarna intermittent och disputerad utanför musikrelaterade ämnen. Personalen
kompletteras med specialpedagogisk kompetens från Malmö universitet. Den professionsinriktade
kompetensen tillgodoses av det stora antalet lärare med lärarexamen och av att lärargruppen har
erfarenhet från olika skolformer. Den pedagogiska kompetensen stärks av att lärarna i hög
utsträckning har egen lärarexamen och av att merparten av lärarna har genomgått
högskolepedagogisk utbildning. 70 medarbetare är verksamma inom ämnet musik (eller
ämnesdidaktik), inklusive 4 professorer, 20 lektorer samt ett stort antal adjunkter och andra lärare.
Utbildningens placering vid en musikhögskola ger tillgång till ett stort antal instrumentlärare och
garanterar även en hög konstnärlig kompetens. Den professionsinriktade kompetensen tillgodoses av
det stora antalet lärare med lärarexamen och av att lärargruppen har erfarenhet från olika skolformer.
Den pedagogiska kompetensen stärks av att lärarna i hög utsträckning har egen lärarexamen och av
att merparten av lärarna har genomgått högskolepedagogisk utbildning.
Det finns en vetenskaplig och professionsinriktad miljö som inkluderar både forskarutbildning i både
musik och musikpedagogik, musikerutbildning och ämneslärarutbildning. Den professionsinriktade
miljön förstärks av det stora antalet lärare med lärarexamen. Alla delar av ämneslärarutbildningen i
musik organiseras av lärosätet, vilket gör att utbildningens olika delar kan interagera på ett för
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studenterna gynnsamt vis.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet ett aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete, uppfylls i utbildningen. Lärosätet visar ett genomtänkt upplägg och en medvetenhet
om hur utbildningens olika delar bidrar till utveckling av yrkeskompetens. Studenten erbjuds både djup
och bredd i utbildningen genom att bland annat kunna välja bland flera valbara kurser, samt
möjligheten att även välja musik som andraämne. Hur studenter får insikt i forsknings- och
utvecklingsarbete är ett utvecklingsområde.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Det finns kurser som berör vetenskapsteori och forskningsmetoder
och lärosätet ger även exempel på aktiviteter som berör detta. Även efter intervjuerna hade
bedömargruppen svårigheter att se hur fördjupad kunskap konkret uppnås i förhållande till målet och
ett utvecklingsområde är därför att utveckla progressionen i förhållande till målet ytterligare, i
synnerhet vad gäller analysmetoder. I bedömningen av de självständiga arbetena har majoriteten fått
omdömet ”bristande måluppfyllelse”, vilket innebär att det finns betydande problem med hur
studenterna förmår visa en fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoder. Då det finns vetenskapsteoretiskt innehåll i undervisningen menar
bedömargruppen att det kan finnas problem i hur handledningen har organiserats. Bedömargruppen
rekommenderar att lärosätet noga analyserar glappet mellan den vetenskapliga kompetens som finns i
ämnet och problemen med vetenskaplighet i de självständiga arbetena, och vidtar de åtgärder som
behövs. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet befästs bland annat i
samarbetet mellan lärosätet och VFU-skolorna. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till
måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom inriktningen är så omfattande att utbildningen
i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Studenterna ges kontinuerligt möjlighet att reflektera över
upplevelser och erfarenheter från VFU och de många givna exemplen övertygar bedömargruppen om
att detta görs på ett tillfredsställande sätt. Studenterna tränar även sin förmåga att tillvarata,
systematisera och reflektera över forskning i kurser inom UVK. Bedömningen av de självständiga
arbetena visar dock att det finns problem med hur förmågan realiseras i en forskningskontext.
Bedömargruppen anser att målet uppfylls men rekommenderar lärosätet att analysera de problem
som framkommit angående hur studenterna använder och reflekterar över relevant forskning i sina
självständiga arbeten och därefter åtgärda dem.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls då utbildningens olika
delar tillsammans bidrar till att studenterna har möjlighet att nå avsedda förmågor och kompetens.
Didaktisk teori kring lärande, kommunikation, ledarskap och elevers delaktighet förekommer i de
ämnesdidaktiska och ämnesmetodiska kurserna och det sker även en koppling mellan dessa kurser
och arbete i praktiska situationer, så som inom VFU. Detta ser bedömargruppen som positivt och som
något som skapar sammanhållning och kunskapsöverföring mellan kurserna. Didaktisk teori
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förekommer i kurser och det sker även en koppling mellan ämnesdidaktiska och ämnesmetodiska
kurser, till arbete i praktiska situationer, så som inom VFU. Detta ser bedömargruppen som positivt
och som något som skapar sammanhållning och kunskapsöverföring mellan kurserna.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. I UVK-kurserna ingår många relevanta exempel på hur utbildningen möjliggör
måluppfyllelse genom sin utformning och sitt genomförande samt säkerställer den genom
examination. Progressionen som sker inom VFU är central för måluppfyllelsen och i UVK-kurserna
ingår många relevanta exempel på hur utbildningen möjliggör måluppfyllelse genom sin utformning
och sitt genomförande samt säkerställer den genom examination.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Redovisat
kursinnehåll från UVK inkluderar många relevanta exempel som övertygar bedömargruppen om att
utbildningen möjliggör måluppfyllelse genom sin utformning och sitt genomförande samt säkerställer
den genom examination.
Jämställdhet uppmärksammas och involveras i utbildningen tydligt, på bred front och ur flera
perspektiv. Ett gott exempel på jämställdhetsarbete finner bedömargruppen i lärosätets projekt
Feedback & Feedforward som syftar till att ge studenter bättre förutsättningar för att arbeta med frågor
om köns- och andra maktordningar.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling sker på ett väl genomtänkt sätt med hjälp av ett tredelat
utvärderingssystem som inkluderar formativa och summativa utvärderingar för kurser, offentliggjorda
resultat från kursvärderingarna samt en årligen återkommande utbildningsutvärdering. Att följa upp
och säkerställa kvaliteten på de självständiga arbetena ser bedömargruppen som ett
utvecklingsområde för lärosätet. Lärosätet verkar för att studenten genomför utbildningen inom
planerad studietid.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande
Lärosätet ger studenterna möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll
och genomförande på ett genomtänkt sätt. Studentinflytandet som sker inom ramen för kurser har
formaliserats genom att studenter som kursambassadörer tillsammans med kursansvariga har
planerat både kursinnehåll och former för undervisning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Detta sker genomtänkt, på flera nivåer och i
varierade former. Studenterna erbjuds att bli involverade i såväl skolverksamhet,
kulturskoleverksamhet, konsertverksamhet, som specialpedagogisk verksamhet av olika slag med
relevans för yrkesområdet.
Lunds universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4554

Ifrågasatt
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grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet startade i egen regi 2016 efter att i flera år inom
lärarutbildning ha samverkat med Högskolan i Kristianstad. Knappat hälften av utbildningen har
genomförts när självvärderingen skrevs.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande
När det gäller personal och vetenskaplig samt professionsinriktad och pedagogisk miljö är idag allt för
stor andel av lärarna i UVK-kurserna tidsbegränsat anställda. Bedömargruppen utgår ifrån att lärosätet
kommer att åtgärda det nu när utbildningens sista två år genomförs av den första studentkullen.
Många av lärarna har ämneslärarexamen vilket stärker den professionsinriktade kompetensen inom
utbildningsvetenskaplig kärna (UVK). Bedömargruppen anser att antalet lärare och deras
sammantagna vetenskapliga kompetens i litteraturvetenskap och språkvetenskap är adekvat, den
professionsrelaterade kompetensen bedöms vara svagare och den svenskämnesdidaktiska
kompetensen bedöms vara inte tillfredställande. Detta är lärosätet medvetet om och man arbetar på
olika sätt för att tillgodose kraven. Exempelvis håller lärosätet på att bygga upp en ämnesdidaktisk
forskningsmiljö med bland annat en planerad anställning av en professor i ämnesdidaktik.
Lärosätet har inom UVK byggt upp forskningsmiljöer som lärarna ingår i. Många av dem har också
ämneslärarexamen vilket bedömargruppen ser som ett steg mot en professionsinriktad miljö. För
inriktningen svenska finns en vetenskaplig miljö med ett nära samband mellan forskning och
utbildning, men den professionsinriktade miljön är svagare. Organisationen kring samverkan mellan
utbildningens olika delar, ämne, ämnesdidaktik, UVK och VFU, framstår som oklar. Bedömargruppen
rekommenderar att forskningen inom Språk- och litteraturcentrum stärker den ämnesdidaktiska
kompetensen och att lärosätet rekryterar disputerade ämnesdidaktiker. Därtill föreslås att ett forum för
samarbete skapas för att säkra att utbildningen uppfattas som en helhet av studenterna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Samtliga kurser i ämneslärarutbildningen i svenska är utformade specifikt för lärarstudenter,
vilket gör att de kan anpassas till yrkesutövandet och till didaktiska frågor. Programmets kurser
fokuserar på de ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, och fördjupning sker genomgående
genom att disputerade lärare som är aktiva forskare, ofta med professorskompetens, undervisar och
fördjupar olika frågor. Bedömargruppen anser att studenterna med stor sannolikhet kommer att kunna
nå ”fördjupade kunskaper” i slutet av utbildningen. Innehållet i flera kurser i svenska språket och
litteraturvetenskap är tydligt, medan lärandemål, läraktiviteter och examination av kurserna behöver
tydliggöras ytterligare av lärosätet.
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Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Vetenskapsteori och metodval berörs i princip i alla kurserna inom UVK.
Bedömargruppen anser att detta är tillfredställande men vill peka på att det finns behov att också
explicit inkludera undervisning om välkända analysmetoder. Eftersom UVK-kurs 8 ännu inte
genomförts uppfattar bedömargruppen det som att självvärderingens beskrivningar utgår från den kurs
som genomförts i samarbete med Högskolan i Kristianstad, och att Lunds universitets planerade
kurser har liknande innehåll och genomförande. Relationen mellan vetenskap och beprövad
erfarenhet ingår i kursen Utvärdering och utvecklingsarbete (UVK 7). Inte heller denna kurs är
genomförd men lärosätet ska enligt självvärderingen utveckla kursen som gavs i samarbete med
Högskolan i Kristianstad vilken framstår som rimlig för ändamålet enligt bedömargruppen. För
inriktningen svenska framgår dock inte hur relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen kommer att beaktas. Det beskrivs dock att
samordningen mellan UVK och ämnesföreträdarna ska stärkas, och bedömargruppen ser här ett
viktigt utvecklingsområde eftersom det ämnesspecifika avseende området teori och metod måste
beaktas och behandlas av ämnesspecialister. Studenterna förbereds inför det självständiga arbetet
genom olika svenskkurser, och lärosätet planerar för utformningen av handledning och examination,
som genomförs av disputerade ämnesspecialister. Bedömargruppen ser positivt på dessa
förberedelser självständiga arbetet. Trots vissa svagheter anser bedömargruppen att utbildningen i sin
helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inom UVK men säkerställs inte inom inriktningen svenska. UVK
bidrar till måluppfyllelse genom att lärosätet har visat på en progressionsplan med början i UVK 1 och
framåt om hur detta mål ska uppfyllas och examineras. Detta framstår som rimligt för bedömargruppen
men gruppen anser att lärosätet snarast behöver utveckla mer konkreta planer för hur denna
fokusering ska realiseras. En ambition är att kursinnehåll generellt relateras till egna och andras
erfarenheter av VFU och yrkesverksamhet, något som lärosätet vill utveckla ytterligare.
Bedömargruppen anser att det är viktigt att lärosätet säkerställer att dessa planer och ambitioner blir
verklighet när kurserna ges. Bedömargruppen gör bedömningen att UVK genom sin utformning och
sitt genomförande kan skapa förutsättningar för måluppfyllelse, men kopplingen till svenskämnet
framgår inte. I UVK ingår ämnesdidaktiska inslag som inte svenskämnesdidaktiker ansvarar för. Detta
kan leda till att ämnesdidaktiken i svenska får ett otydligt innehåll för studenterna eftersom flera parter
är involverade utan att ha kontakt eller samarbete med varandra. Dessutom äventyras i vissa delar
anknytningen till den svenskämnesdidaktiska forskningen, liksom kopplingen mellan ämnet och
ämnesdidaktiken. I andra delar av självvärderingen redogör man dock för hur teoretiska studier i
svenska genomgående kopplas till konkreta undervisningssituationer där planering, genomförande
och utvärdering ingår. Inga självständiga arbeten har ännu skrivits, men i planerna ingår moment som
rör detta mål. Sammantaget anser bedömargruppen att utbildningen har flera olika lärandeaktiviteter
och examinationer som möjliggör måluppfyllelse. Dock blir progressionen otydlig till följd av
svenskämnesdidaktikens relation till UVK. Det finns flera svagheter i utbildningen som tillsammans
tyder på att måluppfyllelsen inte säkerställs och bedömargruppen understryker vikten av att lärosätet
säkerställer att den specialiserade kompetensen också står för undervisningen i
ämneslärarprogrammets respektive del.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Lärosätet behandlar och
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planerar att behandla didaktik i kursen UVK 3, Undervisningsämnen; mål, innehåll och arbetssätt, i
UVK-kurs 5, Bedömning av kunskaper och betygsättning, och i de kommande kurserna UVK 7 och
UVK 8 där studenterna ska planera och utvärdera ett didaktiskt utvecklingsprojekt. När det gäller
metodik ser lärosätet att det med fördel hanteras av personer med ämneskompetens inom ämnesoch ämnesdidaktiska studier. Examination sker genom seminarier kopplade till uppgifter inom VFU där
studenten ska koppla didaktiken till sin praktik. Bedömargruppen ser det som en svaghet att inte
studentens praktiska förmåga att tillämpa didaktiken ingår som en del i examinationen för detta mål. I
underlagen framträdde en bild av att det är liten samordning mellan UVK-kurserna och
ämnesdidaktikkurserna när det till exempel gäller didaktik- och metodikinslagen i utbildningen.
Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet ser över samordningen mellan UVK, ämnes- samt
ämnesdidaktiska studier och VFU. Lärosätet gör varje termin en avvägning mellan ämneskunskaper
och ämnesdidaktik. Svenskkurserna utformas för att studenterna ska möta situationer som kan
överföras, med lämplig anpassning, till en tänkt undervisningssituation och bli underlag för didaktisk
reflektion. Bedömargruppen ser positivt på detta sätt hålla både ämnesdidaktik och metodik levande
under utbildningen.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls så till vida att utbildningen möjliggör måluppfyllelse men den säkerställs inte. Lärosätet pekar i
självvärderingen ut flera kurser inom UVK som behandlar att planera, genomföra, utvärdera och
utveckla undervisning. De beskrivningar som ges av utbildningens inslag saknar dock konkretion och
det ges inga exempel på vad man gör eller ska göra. Förklaring till detta är att samtliga UVK-kurserna
ännu inte genomförts vid skrivandet av självvärderingen. Examensmålet behandlas huvudsakligen
inom UVK men för inriktningen svenska ges ämnesrelaterade exempel som bidrar till måluppfyllelse
när utbildningen är fullt utbyggd. Frågor av betydelse för varje elevs lärande berörs i olika kurser, till
exempel i sociolingvistik. Bedömargruppen menar att de utvecklingsområden som lärosätet identifierar
är viktiga för ämneslärarutbildningen i svenska. Bedömargruppen anser dock att lärosätet brister när
det gäller att genom examination säkerställa studenternas förmåga att utveckla och genomföra
undervisning, och anser att det är anmärkningsvärt att lärosätet inte inkluderar VFU i större omfattning
för att säkerställa måluppfyllelse av detta mål. Bedömargruppens bedömning är att lärosätet behöver
åtgärda detta, och att de planer som beskrivits inte är tillräckliga för att utbildningen ska kunna anses
säkerställa måluppfyllelse.
Målet om att bedöma utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Lärosätet har visat att
det finns planer för hur studenten ska utveckla förmåga att göra bedömningar utifrån relevanta
målbeskrivningen. Hållbar utveckling finns ännu inte inskrivet i kursplanen och flera andra delar ingår i
kurser som ännu inte givits inom utbildningen. Bedömargruppen utgår ifrån att lärosätet uppfyller de
ambitioner som angivits.
Inom UVK beskrivs hur fler olika kurser kommer att beröra jämställdhetsperspektiv och
bedömargruppen utgår återigen från att detta realiseras. Lärosätet anger vidare att kurslitteratur och
examination granskas ur jämställdhetsperspektiv. Jämställdhetsperspektivet ingår i olika
svenskkurser, men det framgår inte hur det behandlas eftersom inga lärandemål, läraktiviteter eller
former för examination anges. Inte heller är det synligt i tydliga kursmål. Bedömargruppen vill här
betona vikten av att jämställdhetsperspektivet synliggörs i kursmålen för att det inte ska bli beroende
av vilken lärare som har kursen. Bedömargruppens bedömning är att lärosätet att beaktar ett
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jämställdhetsperspektiv i utbildningen men lärosätet rekommenderas att behandla perspektivet
tydligare i de olika svenskkurserna.
Utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination följs systematiskt upp, men
åtgärder och återkoppling är inte tillfredsställande. Att kvalitetsarbete sker i utbildningen säkerställs
genom ett programråd. Det finns fungerande processer på programnivå för kursutvärdering och
återkoppling till programråd, institutioner och lärare. Men för bedömargruppen är det oklart hur
lärosätet genomför åtgärder och återkopplar resultat av genomförda åtgärder till studenterna och
relevanta intressenter för svensklärarutbildningen. Lärosätet gör helkursutvärderingar i enlighet med
lärosätets riktlinjer, men på grund av en låg svarsfrekvens ger de inte den förväntade informationen.
Kommande kursvärderingar kommer därför att inledas med en diskussion om kursmomenten, följd av
en skriftlig utvärdering. Utvärderingar på delkursnivå ger mer omfattande information, och leder till att
man identifierar fler utvecklingsområden. Man har idag stort fokus på att utveckla nya UVK-kurser och
ger exempel på utvecklingsarbete som pågår. Utifrån självvärderingen och intervjuerna är
bedömargruppens slutsats att det idag finns brist på samverkan mellan UVK, ämnesdidaktik och VFU
som behöver uppmärksamhet så fort som det akuta utvecklingsarbetet inom UVK är avslutat.
Lärosätet verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid. Examinationsresultat
följs upp och för de studenter som är i behov av det sätts olika stödjande åtgärder in. En del studenter
avbryter sin utbildning tidigt, ofta efter de två första delkurserna. Bedömargruppen rekommenderar
lärosätet att undersöka orsakerna till dessa avbrott.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara inte tillfredsställande.
Lärosätet uppfyller inte studentperspektivet på ett tillfredsställande sätt. Studenterna finns som väntat
representerade i råd och styrelser. Det finns studeranderepresentation när det gäller att fastställa
kursplaner/litteraturlistor och lärosätet genomföra olika typer av kursvärderingar, både inom och efter
kurser. Dock anser bedömargruppen att lärosätet bör arbeta säkerställa studenternas engagemang
och höja svarsfrekvensen kursenkäterna. Bedömargruppen har inte genom underlagen kunnat fastslå
att återkoppling sker till studenterna eller att de får medverka i kursutveckling. Studenterna har
formella möjligheter att påverka men ett forum där studenterna kan påverka svensklärarutbildningen
specifikt vore önskvärt. Lärosätet beaktar dock de synpunkter på framtida kurser som studenterna
framför i kursutvärderingar. Bedömargruppen anser att det vore rimligt att studentperspektivet
beaktades mer speciellt i uppbyggnadsskedet av svensklärarutbildningen, och att man i högre grad
beaktar studentperspektivet i de svenskkurser som redan ges. Processerna för hur studenternas
medverkan i kursutveckling säkerställs överlag, bör utvecklas.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
När det gäller arbetsliv och samverkan har lärosätet idag samverkansytor som ger förutsättningar för
att utveckla aktiviteter och strategier för att säkerställa att utbildningen är utformad och genomförs på
sådant sätt att den är användbar och relevant för yrkeslivet. Samverkan sker med övriga
lärarutbildningar, Lärosäten Syd och i internationella nätverk, liksom med yrkesverksamma lärare
genom föreläsningar för studenter, gemensamma seminarieserier och workshoppar. Ämnesstudierna
kopplas till skolans verksamhet och till läroplaner, och exempelvis kurser i sociolingvistik behandlar
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frågor om etnicitet, genus och klass, vilket är viktigt med tanke på de heterogena klassrum som
studenterna kommer att möta. Dessutom samarbetar man med bibliotek. Bedömargruppen vill dock
betona att perspektivet är viktigt att hålla levande både i utbildningen i stort och i ämnena.
Lunds universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4552

Ifrågasatt
kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet startade i egen regi 2016 efter att i flera år inom
lärarutbildning ha samverkat med Högskolan i Kristianstad. Knappat hälften av utbildningen har
genomförts när självvärderingen skrevs.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande
När det gäller personal och vetenskaplig samt professionsinriktad och pedagogisk miljö är idag allt för
stor andel av lärarna i UVK-kurserna tidsbegränsat anställda. Bedömargruppen utgår ifrån att lärosätet
kommer att åtgärda det nu när utbildningens sista två år genomförs av den första studentkullen.
Många av lärarna har ämneslärarexamen vilket stärker den professionsinriktade kompetensen inom
utbildningsvetenskaplig kärna (UVK). Bedömargruppen anser att antalet lärare och deras
sammantagna vetenskapliga kompetens i litteraturvetenskap och språkvetenskap är adekvat, den
professionsrelaterade kompetensen bedöms vara svagare och den svenskämnesdidaktiska
kompetensen bedöms vara inte tillfredställande. Detta är lärosätet medvetet om och man arbetar på
olika sätt för att tillgodose kraven. Exempelvis håller lärosätet på att bygga upp en ämnesdidaktisk
forskningsmiljö med bland annat en planerad anställning av en professor i ämnesdidaktik.
Lärosätet har inom UVK byggt upp forskningsmiljöer som lärarna ingår i. Många av dem har också
ämneslärarexamen vilket bedömargruppen ser som ett steg mot en professionsinriktad miljö. För
inriktningen svenska finns en vetenskaplig miljö med ett nära samband mellan forskning och
utbildning, men den professionsinriktade miljön är svagare. Organisationen kring samverkan mellan
utbildningens olika delar, ämne, ämnesdidaktik, UVK och VFU, framstår som oklar. Bedömargruppen
rekommenderar att forskningen inom Språk- och litteraturcentrum stärker den ämnesdidaktiska
kompetensen och att lärosätet rekryterar disputerade ämnesdidaktiker. Därtill föreslås att ett forum för
samarbete skapas för att säkra att utbildningen uppfattas som en helhet av studenterna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Samtliga kurser i ämneslärarutbildningen i svenska är utformade specifikt för lärarstudenter,
vilket gör att de kan anpassas till yrkesutövandet och till didaktiska frågor. Programmets kurser
fokuserar på de ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, och fördjupning sker genomgående

Ölk

BESLUT

228(360

Datum

Reg.nr

2020-02-18

411-00374-18
411-00375-18
411-00376-18
411-00377-18

genom att disputerade lärare som är aktiva forskare, ofta med professorskompetens, undervisar och
fördjupar olika frågor. Bedömargruppen anser att studenterna med stor sannolikhet kommer att kunna
nå ”väsentligt fördjupade kunskaper” i slutet av utbildningen. Innehållet i flera kurser i svenska språket
och litteraturvetenskap är tydligt, medan lärandemål, läraktiviteter och examination av kurserna
behöver tydliggöras ytterligare av lärosätet.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Vetenskapsteori och metodval berörs i princip i alla kurserna inom UVK.
Bedömargruppen anser att detta är tillfredställande men vill peka på att det finns behov att också
explicit inkludera undervisning om välkända analysmetoder. Eftersom UVK-kurs 8 ännu inte
genomförts uppfattar bedömargruppen det som att självvärderingens beskrivningar utgår från den kurs
som genomförts i samarbete med Högskolan i Kristianstad, och att Lunds universitets planerade
kurser har liknande innehåll och genomförande. Relationen mellan vetenskap och beprövad
erfarenhet ingår i kursen Utvärdering och utvecklingsarbete (UVK 7). Inte heller denna kurs är
genomförd men lärosätet ska enligt självvärderingen utveckla kursen som gavs i samarbete med
Högskolan i Kristianstad vilken framstår som rimlig för ändamålet enligt bedömargruppen. För
inriktningen svenska framgår dock inte hur relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen kommer att beaktas. Det beskrivs dock att
samordningen mellan UVK och ämnesföreträdarna ska stärkas, och bedömargruppen ser här ett
viktigt utvecklingsområde eftersom det ämnesspecifika avseende området teori och metod måste
beaktas och behandlas av ämnesspecialister. Studenterna förbereds inför det självständiga arbetet
genom olika svenskkurser, och lärosätet planerar för utformningen av handledning och examination,
som genomförs av disputerade ämnesspecialister. Bedömargruppen ser positivt på dessa
förberedelser självständiga arbetet. Trots vissa svagheter anser bedömargruppen att utbildningen i sin
helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inom UVK men säkerställs inte inom inriktningen svenska. UVK
bidrar till måluppfyllelse genom att lärosätet har visat på en progressionsplan med början i UVK 1 och
framåt om hur detta mål ska uppfyllas och examineras. Detta framstår som rimligt för bedömargruppen
men gruppen anser att lärosätet snarast behöver utveckla mer konkreta planer för hur denna
fokusering ska realiseras. En ambition är att kursinnehåll generellt relateras till egna och andras
erfarenheter av VFU och yrkesverksamhet, något som lärosätet vill utveckla ytterligare.
Bedömargruppen anser att det är viktigt att lärosätet säkerställer att dessa planer och ambitioner blir
verklighet när kurserna ges. Bedömargruppen gör bedömningen att UVK genom sin utformning och
sitt genomförande kan skapa förutsättningar för måluppfyllelse, men kopplingen till svenskämnet
framgår inte. I UVK ingår ämnesdidaktiska inslag som inte svenskämnesdidaktiker ansvarar för. Detta
kan leda till att ämnesdidaktiken i svenska får ett otydligt innehåll för studenterna eftersom flera parter
är involverade utan att ha kontakt eller samarbete med varandra. Dessutom äventyras i vissa delar
anknytningen till den svenskämnesdidaktiska forskningen, liksom kopplingen mellan ämnet och
ämnesdidaktiken. I andra delar av självvärderingen redogör man dock för hur teoretiska studier i
svenska genomgående kopplas till konkreta undervisningssituationer där planering, genomförande
och utvärdering ingår. Inga självständiga arbeten har ännu skrivits, men i planerna ingår moment som
rör detta mål. Sammantaget anser bedömargruppen att utbildningen har flera olika lärandeaktiviteter
och examinationer som möjliggör måluppfyllelse. Dock blir progressionen otydlig till följd av
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svenskämnesdidaktikens relation till UVK. Det finns flera svagheter i utbildningen som tillsammans
tyder på att måluppfyllelsen inte säkerställs och bedömargruppen understryker vikten av att lärosätet
säkerställer att den specialiserade kompetensen också står för undervisningen i
ämneslärarprogrammets respektive del.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Lärosätet behandlar och
planerar att behandla didaktik i kursen UVK 3, Undervisningsämnen; mål, innehåll och arbetssätt, i
UVK-kurs 5, Bedömning av kunskaper och betygsättning, och i de kommande kurserna UVK 7 och
UVK 8 där studenterna ska planera och utvärdera ett didaktiskt utvecklingsprojekt. När det gäller
metodik ser lärosätet att det med fördel hanteras av personer med ämneskompetens inom ämnesoch ämnesdidaktiska studier. Examination sker genom seminarier kopplade till uppgifter inom VFU där
studenten ska koppla didaktiken till sin praktik. Bedömargruppen ser det som en svaghet att inte
studentens praktiska förmåga att tillämpa didaktiken ingår som en del i examinationen för detta mål. I
underlagen framträdde en bild av att det är liten samordning mellan UVK-kurserna och
ämnesdidaktikkurserna när det till exempel gäller didaktik- och metodikinslagen i utbildningen.
Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet ser över samordningen mellan UVK, ämnes- samt
ämnesdidaktiska studier och VFU. Lärosätet gör varje termin en avvägning mellan ämneskunskaper
och ämnesdidaktik. Svenskkurserna utformas för att studenterna ska möta situationer som kan
överföras, med lämplig anpassning, till en tänkt undervisningssituation och bli underlag för didaktisk
reflektion. Bedömargruppen ser positivt på detta sätt hålla både ämnesdidaktik och metodik levande
under utbildningen.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls så till vida att utbildningen möjliggör måluppfyllelse men den säkerställs inte. Lärosätet pekar i
självvärderingen ut flera kurser inom UVK som behandlar att planera, genomföra, utvärdera och
utveckla undervisning. De beskrivningar som ges av utbildningens inslag saknar dock konkretion och
det ges inga exempel på vad man gör eller ska göra. Förklaring till detta är att samtliga UVK-kurserna
ännu inte genomförts vid skrivandet av självvärderingen. Examensmålet behandlas huvudsakligen
inom UVK men för inriktningen svenska ges ämnesrelaterade exempel som bidrar till måluppfyllelse
när utbildningen är fullt utbyggd. Frågor av betydelse för varje elevs lärande berörs i olika kurser, till
exempel i sociolingvistik. Bedömargruppen menar att de utvecklingsområden som lärosätet identifierar
är viktiga för ämneslärarutbildningen i svenska. Bedömargruppen anser dock att lärosätet brister när
det gäller att genom examination säkerställa studenternas förmåga att utveckla och genomföra
undervisning, och anser att det är anmärkningsvärt att lärosätet inte inkluderar VFU i större omfattning
för att säkerställa måluppfyllelse av detta mål. Bedömargruppens bedömning är att lärosätet behöver
åtgärda detta, och att de planer som beskrivits inte är tillräckliga för att utbildningen ska kunna anses
säkerställa måluppfyllelse.
Målet om att bedöma utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Lärosätet har visat att
det finns planer för hur studenten ska utveckla förmåga att göra bedömningar utifrån relevanta
målbeskrivningen. Hållbar utveckling finns ännu inte inskrivet i kursplanen och flera andra delar ingår i
kurser som ännu inte givits inom utbildningen. Bedömargruppen utgår ifrån att lärosätet uppfyller de
ambitioner som angivits.
Inom UVK beskrivs hur fler olika kurser kommer att beröra jämställdhetsperspektiv och
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bedömargruppen utgår återigen från att detta realiseras. Lärosätet anger vidare att kurslitteratur och
examination granskas ur jämställdhetsperspektiv. Jämställdhetsperspektivet ingår i olika
svenskkurser, men det framgår inte hur det behandlas eftersom inga lärandemål, läraktiviteter eller
former för examination anges. Inte heller är det synligt i tydliga kursmål. Bedömargruppen vill här
betona vikten av att jämställdhetsperspektivet synliggörs i kursmålen för att det inte ska bli beroende
av vilken lärare som har kursen. Bedömargruppens bedömning är att lärosätet att beaktar ett
jämställdhetsperspektiv i utbildningen men lärosätet rekommenderas att behandla perspektivet
tydligare i de olika svenskkurserna.
Utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination följs systematiskt upp, men
åtgärder och återkoppling är inte tillfredsställande. Att kvalitetsarbete sker i utbildningen säkerställs
genom ett programråd. Det finns fungerande processer på programnivå för kursutvärdering och
återkoppling till programråd, institutioner och lärare. Men för bedömargruppen är det oklart hur
lärosätet genomför åtgärder och återkopplar resultat av genomförda åtgärder till studenterna och
relevanta intressenter för svensklärarutbildningen. Lärosätet gör helkursutvärderingar i enlighet med
lärosätets riktlinjer, men på grund av en låg svarsfrekvens ger de inte den förväntade informationen.
Kommande kursvärderingar kommer därför att inledas med en diskussion om kursmomenten, följd av
en skriftlig utvärdering. Utvärderingar på delkursnivå ger mer omfattande information, och leder till att
man identifierar fler utvecklingsområden. Man har idag stort fokus på att utveckla nya UVK-kurser och
ger exempel på utvecklingsarbete som pågår. Utifrån självvärderingen och intervjuerna är
bedömargruppens slutsats att det idag finns brist på samverkan mellan UVK, ämnesdidaktik och VFU
som behöver uppmärksamhet så fort som det akuta utvecklingsarbetet inom UVK är avslutat.
Lärosätet verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid. Examinationsresultat
följs upp och för de studenter som är i behov av det sätts olika stödjande åtgärder in. En del studenter
avbryter sin utbildning tidigt, ofta efter de två första delkurserna. Bedömargruppen rekommenderar
lärosätet att undersöka orsakerna till dessa avbrott.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara inte tillfredsställande.
Lärosätet uppfyller inte studentperspektivet på ett tillfredsställande sätt. Studenterna finns som väntat
representerade i råd och styrelser. Det finns studeranderepresentation när det gäller att fastställa
kursplaner/litteraturlistor och lärosätet genomföra olika typer av kursvärderingar, både inom och efter
kurser. Dock anser bedömargruppen att lärosätet bör arbeta säkerställa studenternas engagemang
och höja svarsfrekvensen kursenkäterna. Bedömargruppen har inte genom underlagen kunnat fastslå
att återkoppling sker till studenterna eller att de får medverka i kursutveckling. Studenterna har
formella möjligheter att påverka men ett forum där studenterna kan påverka svensklärarutbildningen
specifikt vore önskvärt. Lärosätet beaktar dock de synpunkter på framtida kurser som studenterna
framför i kursutvärderingar. Bedömargruppen anser att det vore rimligt att studentperspektivet
beaktades mer speciellt i uppbyggnadsskedet av svensklärarutbildningen, och att man i högre grad
beaktar studentperspektivet i de svenskkurser som redan ges. Processerna för hur studenternas
medverkan i kursutveckling säkerställs överlag, bör utvecklas.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
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När det gäller arbetsliv och samverkan har lärosätet idag samverkansytor som ger förutsättningar för
att utveckla aktiviteter och strategier för att säkerställa att utbildningen är utformad och genomförs på
sådant sätt att den är användbar och relevant för yrkeslivet. Samverkan sker med övriga
lärarutbildningar, Lärosäten Syd och i internationella nätverk, liksom med yrkesverksamma lärare
genom föreläsningar för studenter, gemensamma seminarieserier och workshoppar. Ämnesstudierna
kopplas till skolans verksamhet och till läroplaner, och exempelvis kurser i sociolingvistik behandlar
frågor om etnicitet, genus och klass, vilket är viktigt med tanke på de heterogena klassrum som
studenterna kommer att möta. Dessutom samarbetar man med bibliotek. Bedömargruppen vill dock
betona att perspektivet är viktigt att hålla levande både i utbildningen i stort och i ämnena.
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Malmö universitet
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Malmö universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4571

Hög kvalitet

grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet bild
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Lärosätets personal inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) har tillfredsställande vetenskaplig,
professionsrelaterad och pedagogisk kompetens. Lärarna erbjuds kompetensutveckling inom
pedagogisk, ämnesmässig och professionsrelaterad utbildning, vilket bedömargruppen ser positivt på.
Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att omsätta sina planer med rekryteringar inom området
för att säkerställa kompetens på lång sikt. För inriktningen bild motsvarar det totala antalet verksamma
lärare kravet på vetenskaplig kompetens och samtliga bildlärare har tillsvidareanställning, vilket skapar
stabilitet i lärargruppen. Olika slags strategiska, kompetenshöjande fortbildningssatsningar
förekommer också. Det har upprättats en kompetensförsörjningsplan men det finns inte någon
professor eller docent knuten till bildämnet, vilket bedömargruppen ser som en svaghet. Tillgången till
lärare med aktuell yrkeserfarenhet är däremot god, delvis beroende på att yrkesskickliga VFU-lärare
knyts till lärosätet genom den pågående försöksverksamheten med övningsskolor.
Inom UVK finns det en vetenskaplig miljö som forskar inom olika forskningsnätverk och
forskningsprogram. Lärosätet har även ett pågående utvecklingsarbete för att förstärka
forskningsanknytningen. Bedömargruppen vill rekommendera lärosätet att tydliggöra UVK som
huvudområde inom den vetenskapliga forskningen. Den professionsrelaterade kompetensen bedöms
som tillfredsställande, vilket stöds av ett upparbetat samarbete med partnerskolorna. Sambandet
mellan forskning och utbildning finns i dag, men bör inom UVK stärkas ytterligare. För inriktningen bild
är forskningsanknytningen inom utbildningsmiljön framträdande, samtidigt som denna även är
utpräglat yrkesrelaterad. Lokalerna är lämpligt utrustade för bildundervisning och lärarnas konstnärliga
kompetens är bred och adekvat. Bedömargruppens intryck är emellertid att det vetenskapliga,
ämnesdidaktiska inslaget i utbildningsmiljön skulle behöva stärkas. Ett tillsättande av en professor i
bildpedagogik och bilddidaktik vore därför ett välkommet tillskott till utbildningsmiljön, vilken i dagsläget
verkar vara något mer estetiskt präglad än vetenskaplig. Fastän bildämnet vid lärosätet således
framstår som snarare ett estetiskt ämne än ett samtida språk- och kommunikationsämne, kan
bedömargruppen konstatera att olika fortbildnings- och samverkanssatsningar likväl medför att ämnet
innehållsligt hanteras på ett i hög grad samtidsrelevant sätt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Utbildningen har en utpräglat kulturteoretisk profil och studierna inom bildämnet är upplagda i
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form av fem kurser, inom vilka det finns en tydlig progression med avseende på ämneskunskaperna.
Exempelvis ingår bildanalys som ett integrerat moment i samtliga ämneskurser. Studenterna har även
goda möjligheter att utveckla insikter i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete. Genom egna val i de
olika kurserna har studenterna också goda möjligheter till fördjupade studier inom delar av
huvudområdet.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Det finns en progression genom utbildningen vad gäller
vetenskapsteoretiska kunskaper och studenterna ges goda möjligheter att tillägna sig fördjupade
kunskaper inom kvalitativ forskningsmetod som till exempel diskursanalys. Målet berörs inom UVKkurserna med lärandemål, läraktiviteter och examination, vilket utvecklar studenternas kunskap för
måluppfyllelse. Bedömargruppen kan emellertid konstatera att för inriktningen bild är kvantitativ metod
ett utvecklingsområde. Inslag av forskningsmetod förekommer inte desto mindre i alla ämneskurserna,
vilket bidrar till studenternas kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet.
Målet om att kritiskt och självständigt ta tillvara och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Det finns en progression inom UVK, där studenterna ska
systematisera och reflektera, och kravet ökar under följande UVK-kurser. Lärosätet har som ambition
att det självständiga arbetet ska bidra till måluppfyllelse, men i nuläget är det övriga
examinationsuppgifter som skriftliga analyser och seminarier som ligger till grund för säkerställandet
av måluppfyllelsen inom UVK. Studenterna tillägnar sig en bred ämnesdidaktisk kompetens genom
bland annat undersökningar av ungdomars bildvanor och lektionsplaneringar vilka delvis genomförs i
samverkan med skolor och lokala kulturinstitutioner. I många olika sammanhang under utbildningens
gång blandas systematiska reflektioner med fokus på utvecklingen av den framtida
yrkesverksamheten med kritiska värderingar av bland annat tidigare forskning och eget insamlat
material.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Det sker under
utbildningen en fortlöpande progression beträffande ämnesdidaktik och metoder. Didaktiska moment
är integrerade i alla de fem ämneskurserna. VFU-kurserna utformas individuellt för att studenten ska
nå måluppfyllelse genom kurserna, vilket bedömargruppen ser positivt på. Studenterna utformar bland
annat lektionsplaneringar inför kommande verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utifrån givna teman
och analyserar egna och andras bedömningspraktiker, delvis med underlag i form av autentiska
elevarbeten som de själva dokumenterat under sin VFU. Lärosätet pekar på trepartssamtalet som en
viktig del i säkerställandet av måluppfyllelse men bedömargruppen menar att en stor variation av
examinationsformer också bidrar till måluppfyllelse vad avser detta examensmål. Bedömargruppen
menar samtidigt att lärosätet behöver säkerställa att studenterna examineras i samtliga ämnen under
sin VFU. Lärosätet behöver också undersöka möjligheten att förlägga VFU vid en tidpunkt som gynnar
studenternas tillämpning av sina ämneskunskaper. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Vid bedömning av studenternas lektionsplaneringar medverkar vid vissa tillfällen externa
konstpedagoger och tidigt i utbildningen får studenterna i uppgift att ta fram förslag på läranderum för
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inkluderande bildundervisning. Inom UVK-kurserna finns lärandemål där studenterna bland annat ska
kunna visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra bland annat utveckla undervisning
genom till exempel analys av en utvärdering. Måluppfyllelsen säkerställs till stor del genom muntliga
redovisningar, men även här spelar trepartssamtalet en stor roll. I en specialpedagogisk kurs sker en
koppling till studentens ämne, för att på bästa sätt kunna stimulera varje elevs lärande och utveckling.
I olika kurser längre fram i utbildningen ingår också flera fördjupande inslag med fokus på elevers
behov, identitet och flerspråkighet. Elevernas perspektiv står återkommande under utbildningen i fokus
och det finns en tydlig progression vad gäller såväl lektionsplaneringar som samhällsorientering, också
utöver vad som aktualiseras i samband med VFU.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
finner utformningen och arbetssätten för att säkerställa examensmålet som väl organiserat. Arbetet
med att uppnå målet inriktas enligt självvärderingen till stor del mot att studenternas förmåga att göra
bedömningar fördjupas, utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Utifrån studier av
skolans uppdrag, styrning och organisation ges exemplet där studenten problematiserar ett etiskt
dilemma inom ramen för ett grupparbete.
Jämställdhetsfrågor framstår för bedömargruppen som väl integrerade i utbildningen. Beträffande
såväl kurslitteratur som utformningen av lärandemål och inför nyrekryteringar beaktas jämställdhet.
Likaså synliggörs jämställdhetsaspekter i kompetensförsörjningsplanen, att lärosätet har en plan för att
verka för att perspektivet behandlas systematiskt ser bedömargruppen positivt på.
Jämställdhetsperspektivet ingår i flera av kurserna inom UVK. Perspektivet examineras muntligt och
skriftligt. I ämnesstudierna och de ämnesdidaktiska studierna behandlas vid olika tillfällen bland annat
könsstereotypier, maktordningar och moraliska dilemman med bäring på jämställdhetsfrågor. Det är
bedömargruppens uppfattning att olika inslag i utbildningen som helhet förbereder studenterna att
kommunicera och förankra ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten.
Det finns ett kvalitetssäkringssystem på fakultetsnivå som inbegriper principer om utformning,
genomförande och examination, studentinflytande och samverkan med externa partner samt
jämställdhet. Både programutvärderingar och kursvärderingar genomförs regelbundet och uppföljning
sker kontinuerligt i programnämnden, där även studenter är representerade. Det framgår att
kursvärderingar görs i anslutning till varje kurs och information om värderingen kommer upp på
webbplatsen för programmet. Vid intervjuerna framkommer att kursutvärderingarna är levande
dokument som används i kvalitetsförbättrande syfte. Utifrån resultat från kursvärderingar
sammanställer kursansvarig lärare kursrapporter, vars innehåll senare kommuniceras till de nya
studenterna nästa gång kursen i fråga ges. Såväl fakultets- som lärosätesgemensamma dialogmöten
anordnas även årligen, varvid utbildningen diskuteras och eventuella åtgärder föreslås.
Genomströmning och prestationsgrad behandlas återkommande i programnämnden och studenterna
ges stöd för att genomföra utbildningen i planerad studietid. Lärosätet har genomfört telefonintervjuer
med studenter som avbrutit utbildningen. I kurser som uppfattas som särskilt svåra organiseras stöd
enligt en särskilt utarbetad stödmodell och studenter som inte har klarat studierna i de inledande
kurserna följs upp. Tillgång till skrivverkstad och matematikverkstad finns vid behov för studenter, och
studenter som fångas upp genom Early Alert hänvisas dit.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet har enligt självvärderingen en policy för studentinflytande som vägleder arbetet inom
ämneslärarprogrammet. Studenter är representerade i beredande och beslutande organ. En
nyinrättad programsamordnare anordnar dialogmöten med studenterna, samt ansvarar bland annat för
att formativa och summativa kursvärderingar genomförs. Ett utvecklingsområde vad gäller
studentinflytandet är svarsfrekvensen vid de enkätbaserade program- och kursvärderingarna, vilken är
låg. Ett samarbete med studentkåren bedrivs för att informera och engagera studenter samt sprida
kunskap om vilka möjligheter till inflytande över utbildningen som finns. Lärosätet tar också enligt
självvärderingen ett aktivt ansvar för att få fler studenter att engagera sig, eftersom det har visat sig att
många studenter inte vetat om hur de kan utöva inflytande över sin utbildning. Denna brist på
information framkommer också vid intervjuerna med lärosätets representanter, och därför
rekommenderar bedömargruppen starkt en ökad information om hur studenter faktiskt kan påverka sin
utbildning inom organisationen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Aktuella utvecklingsprojekt som redovisas i självvärderingen är medverkan av skickliga yrkeslärare i
högskoleförlagda kurser samt att knyta studenternas självständiga arbeten till skolornas verksamhet.
Det anordnas regelbundet arbetsmarknads- och inspirationsdagar, där studenterna kan möta framtida
arbetsgivare. Enligt bedömarna är det i första hand utbildningens samverkan med yrkeslivet inom
partnerskolor som förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv. Förutom VFU-skolorna sker
relevant samverkan även inom ramen för ämneskurser genom medverkan av olika kulturinstitutioner,
yrkesgrupper och verksamheter som bidrar till studenternas insyn i olika kulturrelaterade
yrkesområden. Lärosätet organiserar även en internationell vecka, då studenterna ges möjlighet att
lyssna till internationella gästföreläsare.
Malmö universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4580

Hög kvalitet

grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
idrott och hälsa
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Lärosätets personal har tillfredsställande vetenskaplig, professionsrelaterad och pedagogisk
kompetens. Bedömargruppen ser positivt på att lärarna erbjuds kompetensutveckling genom
pedagogisk, professionsrelaterad och ämnesmässig utbildning. Bedömargruppen rekommenderar
dock lärosätet att genomföra sina planer med rekryteringar för att säkerställa kompetens på lång sikt.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) finns det en vetenskaplig miljö som forskar inom
olika forskningsnätverk och forskningsprogram. Lärosätet har ett pågående utvecklingsarbete för att
förstärka forskningsanknytningen. Bedömargruppen vill rekommendera lärosätet att tydliggöra UVK
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som huvudområde inom den vetenskapliga forskningen. Den professionsrelaterade kompetensen
bedöms som tillfredsställande, vilken stöds av ett upparbetat samarbete med partnerskolorna. Det
finns ett samband mellan forskning och utbildning, men detta bör stärkas ytterligare.
Personalen har tillsammans en stor bredd i kompetensen som är relevant för utbildningen i idrott och
hälsa. Många av de undervisande lärarna är tillsvidareanställda, vilket är en styrka. En treårig
kompetensförsörjningsplan ska säkerställa en adekvat sammanlagd lärarkompetens. Lärosätet satsar
på att adjunkter och seniora forskare kan delta i gemensamma forskningsprojekt för att ytterligare öka
forskningsanknytningen i lärarutbildningen. Bedömargruppen ser satsningen som en styrka. En
utbildning på 7,5 högskolepoäng för verksamhetsförlagda lärare är obligatorisk. Det samlade
underlaget visar att lärosätet har en stark vetenskaplig och professionsinriktad miljö. En
programnämnd ansvarar för att följa upp den miljön.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, där aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete ingår,
uppfylls. Lärosätet har planerat för en tydlig progression i kunnande och fördjupning i utbildningen
inom de tre kunskapsområdena humanbiologi, idrottslära samt individ och samhälle. Studenterna får
möjlighet att bearbeta aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete utifrån olika källor. Självvärderingen
visar även att aktiva forskare och doktorander medverkar i undervisningen och en styrka är att de
flesta av de lärare som undervisar i kurserna har disputerat och forskat med specialisering mot frågor
om ämne och ämnesdidaktik. Bedömargruppen ser det också som en styrka att lärande är centralt i
utbildningen. Ett utvecklingsområde är att bättre säkerställa måluppfyllelse genom att utveckla
utbildningens utformning och genomförande.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Målet berörs inom UVK-kurserna som lärandemål. Det finns en
progression inom UVK-kurserna kopplat till lärandemål, läraktiviteter och examination, vilket utvecklar
studenternas kunskap och säkerställer måluppfyllnad. Bedömargruppen har noterat att det
förekommer ett smalt fokus på forskningsmetoder, och bedömer därför att det är ett
utvecklingsområde. Lärosätet visar tydligt hur undervisning, mål och examinationer inom inriktningen
idrott och hälsa inriktas mot målet. Studenterna får möjlighet att arbeta med kvantitativa och kvalitativa
data, vilket bedömargruppen ser som en styrka även om självvärderingen och underlaget från
intervjuerna anger det som ett utvecklingsområde. Det samlade underlaget visar att studenternas
skolning i vetenskapsteori är ett utvecklingsområde, och därför rekommenderar bedömargruppen
lärosätet att utveckla utbildningens innehåll för att säkerställa måluppfyllelsen. Trots svagheterna som
finns inom inriktningen idrott och hälsa anser bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i
sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt ta tillvara och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Det finns en progression inom UVK, där studenterna ska
systematisera och reflektera, och kravet ökar under UVK-kurserna. Lärosätet har som ambition att det
självständiga arbetet ska bidra till måluppfyllelse, men i nuläget är det övriga examinationsuppgifter
som skriftliga analyser och seminarier som ligger till grund för säkerställandet av måluppfyllelsen.
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Lärosätet visar att både innehåll och examinationer inom inriktningen idrott och hälsa fokuserar på
målet. Studenterna samlar självständigt in olika former av empiri i de gemensamma ämneskurserna.
De använder och förhåller sig systematiskt och kritiskt till empirin genom att utforska, analysera och
reflektera över egna och andras erfarenheter. Studenterna får ta del av, och behandla systematiska
kunskapsöversikter, och genomgående krävs att de ska relatera till yrkesverksamheten. Som ett
särskilt gott exempel vill bedömargruppen framhäva uppgiften där studenterna får läsa och analysera
läromedel som används i ämnet idrott och hälsa. Bedömargruppen ser detta som en styrka. Ett
utvecklingsområde är att bättre säkerställa måluppfyllelsen genom att utveckla utbildningens
utformning och genomförande. Trots svagheterna som finns inom inriktningen idrott och hälsa anser
bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Lärosätet pekar på
trepartssamtalet som en viktig del i säkerställandet av måluppfyllelse. VFU-kurserna utformas
individuellt för att studenten ska nå måluppfyllelse genom kurserna, vilket bedömargruppen ser positivt
på. Bedömargruppen menar samtidigt att lärosätet behöver säkerställa att studenterna examineras i
samtliga ämnen under sin VFU. Bedömargruppen menar också att lärosätet behöver undersöka
möjligheten att förlägga VFU vid en tidpunkt som gynnar studenternas tillämpning av sina
ämneskunskaper. Lärosätet understryker att ämnesdidaktik, didaktik och metodik genomsyrar
kurserna i idrottslära, vilket är synligt i flera lärandemål för varje kurs inom de tre kunskapsfälten
humanbiologi, idrottslära samt individ och samhälle. Detta är en precisering som bedömargruppen ser
som en styrka. Flera av målformuleringarna visar konkret hur utbildningen integrerar idrott och
lärande. Lärosätet ger också exempel på läraktiviteter och examinationer som borde ge goda
förutsättningar för att säkerställa att studenterna når målet.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Lärosätet hänvisar måluppfyllelsen till lärandemålen i UVK-kurser där studenterna bland
annat ska kunna visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra utveckla undervisning
genom till exempel analys av en utvärdering. Måluppfyllelsen säkerställs till stor del genom muntliga
redovisningar, men här spelar också trepartssamtalet en stor roll. I en specialpedagogisk kurs sker en
koppling till studentens ämne, för att på bästa sätt kunna stimulera varje elevs lärande och utveckling.
Lärosätet ger flera exempel på möjligheter för studenterna att både enskilt och tillsammans med andra
planera, genomföra och utveckla undervisning inom inriktningen idrott och hälsa. Det samlade
underlaget visar att lärosätet inte accepterar dikotomisering av elever eller en föreställning om att
anpassningar ska ske utifrån kön, utan vill främja inställningen till en mer induktiv ingång där
studenterna får öva på att se den enskilda eleven. Bedömargruppen ser detta som en styrka och ett
gott exempel. Lärosätet ger också exempel på läraktiviteter och examinationer som borde ge goda
förutsättningar för att säkerställa att studenterna når målet.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
finner utformningen och arbetssätten för att säkerställa examensmålet som väl organiserat. Arbetet
med att uppnå målet inriktas till stor del mot att studenternas förmåga att göra bedömningar fördjupas,
utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Utifrån studier av skolans uppdrag, styrning
och organisation ges exemplet där studenten problematiserar ett etiskt dilemma inom ramen för ett
grupparbete. Lärosätet visar att både undervisning och examinationer inom inriktningen idrott och
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hälsa bidrar till att utveckla studenternas förmåga som beskrivs i målet. Ett av perspektiven som
behandlas konkret är allas rättighet att ha tillgång till miljöer för lärande och fysisk aktivitet både inom
skolan och generellt i samhället. I en kurs genomför studenterna en exkursion där de ska redogöra för,
och värdera, hur olika miljöer i staden används eller skulle kunna användas för idrott och fysisk
aktivitet för alla. Detta ser bedömargruppen som ett gott exempel.
Jämställdhetsperspektivet ingår i flera av programmets kurser. Perspektivet examineras muntligt och
skriftligt. Bedömargruppen anser att perspektivet är väl förankrat i utbildningen innehåll. Lärosätet har
en plan för att verka för att perspektivet behandlas systematiskt, vilket bedömargruppen ser positivt
på. Inriktningen idrott och hälsa innehåller flera kursmål i ett antal kurser som svarar väl mot
jämställdhetsperspektivet. Frågor om maktordningar, könsstereotyper, könsidentiteter och genus
behandlas i de ämnes- och ämnesdidaktiska kurserna samt i UVK-kurserna. Bedömargruppen ser det
som mycket troligt att utbildningen ger studenterna förmåga att beakta ett jämställdhetsperspektiv i
den pedagogiska verksamheten.
Det finns ett kvalitetssäkringssystem på fakultetsnivå som inbegriper principer om utformning,
genomförande och examination, studentinflytande och samverkan med externa partner samt
jämställdhet. Det framgår att kursvärderingar görs i anslutning till varje kurs och information om
värderingen kommer upp på webbplatsen för programmet. Vid intervjuerna framkommer att
kursvärderingarna är levande dokument som används i kvalitetsförbättrande syfte.
Lärosätet verkar för att studenterna genomför utbildningen inom planerad studietid genom att ha
tydliga rutiner och strukturer för att följa och stödja studenternas studier. I kurser som uppfattas som
särskilt svåra organiseras stöd enligt en särskilt utarbetad stödmodell och studenter som inte har
klarat studierna i de inledande kurserna följs upp. Tillgång till skrivverkstad och matematikverkstad
finns vid behov för studenter. Bedömargruppen vill framhålla systemet med early alert samt
mentorsmodellen supplementary introduction som en styrka. En styrka är också att telefonintervjuer
genomförs med de studenter som har avbrutit utbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet har en policy för studentinflytande som vägleder arbetet inom ämneslärarprogrammet. Ett
samarbete med studentkåren bedrivs för att informera och engagera studenter samt sprida kunskap
om vilka möjligheter till inflytande över utbildningen som finns. Lärosätet tar också ett aktivt ansvar för
att få fler studenter att engagera sig, eftersom det har visat sig att många studenter inte vetat om hur
de kan utöva inflytande över sin utbildning. Denna brist på information framkommer också vid
intervjuerna med lärosätets representanter, och därför rekommenderar bedömargruppen starkt en
ökad information om hur studenter faktiskt kan påverka sin utbildning inom organisationen. Lärosätet
har tydliga rutiner och strukturer för att studenterna aktivt kan ta del i arbetet med att utveckla
utbildningen på alla nivåer. Bedömargruppen ser detta som starkt bidragande till studenternas
möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.
Särskilt vill bedömargruppen framhäva det goda exemplet med att informera studenterna om den
policy för studentinflytande som lärosätet har.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Aktuella utvecklingsprojekt som redovisas i självvärderingen är medverkan av skickliga yrkeslärare i
högskoleförlagda kurser samt att knyta studenternas examensarbeten till skolornas verksamhet. Det
anordnas regelbundet arbetsmarknads- och inspirationsdagar. Enligt bedömarna är det i första hand
utbildningens samverkan med yrkeslivet inom partnerskolor som förbereder studenterna för ett
föränderligt arbetsliv. Studenterna får också studera fall i juridisk belysning, vilket kan ge ytterligare ett
värdefullt perspektiv på det kommande yrkeslivet.
Malmö universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4576

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet idrott
och hälsa
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Lärosätets personal har tillfredsställande vetenskaplig, professionsrelaterad och pedagogisk
kompetens. Bedömargruppen ser positivt på att lärarna erbjuds kompetensutveckling genom
pedagogisk, professionsrelaterad och ämnesmässig utbildning. Bedömargruppen rekommenderar
dock lärosätet att genomföra sina planer med rekryteringar för att säkerställa kompetens på lång sikt.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) finns det en vetenskaplig miljö som forskar inom
olika forskningsnätverk och forskningsprogram. Lärosätet har ett pågående utvecklingsarbete för att
förstärka forskningsanknytningen. Bedömargruppen vill rekommendera lärosätet att tydliggöra UVK
som huvudområde inom den vetenskapliga forskningen. Den professionsrelaterade kompetensen
bedöms som tillfredsställande, vilken stöds av ett upparbetat samarbete med partnerskolorna. Det
finns ett samband mellan forskning och utbildning, men detta bör stärkas ytterligare.
Personalen har tillsammans en stor bredd i kompetensen som är relevant för utbildningen i idrott och
hälsa. Många av de undervisande lärarna är tillsvidareanställda, vilket är en styrka. En treårig
kompetensförsörjningsplan ska säkerställa en adekvat sammanlagd lärarkompetens. Lärosätet satsar
på att adjunkter och seniora forskare kan delta i gemensamma forskningsprojekt för att ytterligare öka
forskningsanknytningen i lärarutbildningen. Bedömargruppen ser satsningen som en styrka. En
utbildning på 7,5 högskolepoäng för verksamhetsförlagda lärare är obligatorisk. Det samlade
underlaget visar att lärosätet har en stark vetenskaplig och professionsinriktad miljö. En
programnämnd ansvarar för att följa upp den miljön.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, där aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete ingår,
uppfylls. Lärosätet har planerat för en tydlig progression i kunnande och fördjupning i utbildningen
inom de tre kunskapsområdena humanbiologi, idrottslära samt individ och samhälle. Studenterna får
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möjlighet att bearbeta aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete utifrån olika källor. Självvärderingen
visar även att aktiva forskare och doktorander medverkar i undervisningen och en styrka är att de
flesta av de lärare som undervisar i kurserna har disputerat och forskat med specialisering mot frågor
om ämne och ämnesdidaktik. Bedömargruppen ser det också som en styrka att lärande är centralt i
utbildningen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Målet berörs inom UVK-kurserna som lärandemål. Det finns en
progression inom UVK-kurserna kopplat till lärandemål, läraktiviteter och examination, vilket utvecklar
studenternas kunskap och säkerställer måluppfyllnad. Bedömargruppen har noterat att det
förekommer ett smalt fokus på forskningsmetoder, och bedömer därför att det är ett
utvecklingsområde. Lärosätet visar tydligt hur undervisning, mål och examinationer inom inriktningen
idrott och hälsa inriktas mot målet. Studenterna får möjlighet att arbeta med kvantitativa och kvalitativa
data, vilket bedömargruppen ser som en styrka även om självvärderingen och underlaget från
intervjuerna anger det som ett utvecklingsområde. Det samlade underlaget visar att studenternas
skolning i vetenskapsteori är ett utvecklingsområde, och därför rekommenderar bedömargruppen
lärosätet att utveckla utbildningens innehåll för att säkerställa måluppfyllelsen. Trots svagheterna som
finns inom inriktningen idrott och hälsa anser bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i
sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt ta tillvara och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Det finns en progression inom UVK, där studenterna ska
systematisera och reflektera, och kravet ökar under UVK-kurserna. Lärosätet har som ambition att det
självständiga arbetet ska bidra till måluppfyllelse, men i nuläget är det övriga examinationsuppgifter
som skriftliga analyser och seminarier som ligger till grund för säkerställandet av måluppfyllelsen.
Lärosätet visar att både innehåll och examinationer inom inriktningen idrott och hälsa fokuserar på
målet. Studenterna samlar självständigt in olika former av empiri i de gemensamma ämneskurserna.
De använder och förhåller sig systematiskt och kritiskt till empirin genom att utforska, analysera och
reflektera över egna och andras erfarenheter. Studenterna får ta del av, och behandla systematiska
kunskapsöversikter, och genomgående krävs att de ska relatera till yrkesverksamheten. Som ett
särskilt gott exempel vill bedömargruppen framhäva uppgiften där studenterna får läsa och analysera
läromedel som används i ämnet idrott och hälsa. Bedömargruppen ser detta som en styrka.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Lärosätet pekar på
trepartssamtalet som en viktig del i säkerställandet av måluppfyllelse. VFU-kurserna utformas
individuellt för att studenten ska nå måluppfyllelse genom kurserna, vilket bedömargruppen ser positivt
på. Bedömargruppen menar samtidigt att lärosätet behöver säkerställa att studenterna examineras i
samtliga ämnen under sin VFU. Bedömargruppen menar också att lärosätet behöver undersöka
möjligheten att förlägga VFU vid en tidpunkt som gynnar studenternas tillämpning av sina
ämneskunskaper. Lärosätet understryker att ämnesdidaktik, didaktik och metodik genomsyrar
kurserna i idrottslära, vilket är synligt i flera lärandemål för varje kurs inom de tre kunskapsfälten
humanbiologi, idrottslära samt individ och samhälle. Detta är en precisering som bedömargruppen ser
som en styrka. Flera av målformuleringarna visar konkret hur utbildningen integrerar idrott och
lärande. Lärosätet ger också exempel på läraktiviteter och examinationer som borde ge goda
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förutsättningar för att säkerställa att studenterna når målet.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Lärosätet hänvisar måluppfyllelsen till lärandemålen i UVK-kurser där studenterna bland
annat ska kunna visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra utveckla undervisning
genom till exempel analys av en utvärdering. Måluppfyllelsen säkerställs till stor del genom muntliga
redovisningar, men här spelar också trepartssamtalet en stor roll. I en specialpedagogisk kurs sker en
koppling till studentens ämne, för att på bästa sätt kunna stimulera varje elevs lärande och utveckling.
Lärosätet ger flera exempel på möjligheter för studenterna att både enskilt och tillsammans med andra
planera, genomföra och utveckla undervisning inom inriktningen idrott och hälsa. Det samlade
underlaget visar att lärosätet inte accepterar dikotomisering av elever eller en föreställning om att
anpassningar ska ske utifrån kön, utan vill främja inställningen till en mer induktiv ingång där
studenterna får öva på att se den enskilda eleven. Bedömargruppen ser detta som en styrka och ett
gott exempel. Lärosätet ger också exempel på läraktiviteter och examinationer som borde ge goda
förutsättningar för att säkerställa att studenterna når målet.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
finner utformningen och arbetssätten för att säkerställa examensmålet som väl organiserat. Arbetet
med att uppnå målet inriktas till stor del mot att studenternas förmåga att göra bedömningar fördjupas,
utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Utifrån studier av skolans uppdrag, styrning
och organisation ges exemplet där studenten problematiserar ett etiskt dilemma inom ramen för ett
grupparbete. Lärosätet visar att både undervisning och examinationer inom inriktningen idrott och
hälsa bidrar till att utveckla studenternas förmåga som beskrivs i målet. Ett av perspektiven som
behandlas konkret är allas rättighet att ha tillgång till miljöer för lärande och fysisk aktivitet både inom
skolan och generellt i samhället. I en kurs genomför studenterna en exkursion där de ska redogöra för,
och värdera, hur olika miljöer i staden används eller skulle kunna användas för idrott och fysisk
aktivitet för alla. Detta ser bedömargruppen som ett gott exempel.
Jämställdhetsperspektivet ingår i flera av programmets kurser. Perspektivet examineras muntligt och
skriftligt. Lärosätet har en plan för att verka för att perspektivet behandlas systematiskt, vilket
bedömargruppen ser positivt på. Inriktningen idrott och hälsa innehåller flera kursmål i ett antal kurser
som svarar väl mot jämställdhetsperspektivet. Frågor om maktordningar, könsstereotyper,
könsidentiteter och genus behandlas i de ämnes- och ämnesdidaktiska kurserna samt i UVK-kurserna.
Bedömargruppen ser det som mycket troligt att utbildningen ger studenterna förmåga att beakta ett
jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten.
Det finns ett kvalitetssäkringssystem på fakultetsnivå som inbegriper principer om utformning,
genomförande och examination, studentinflytande och samverkan med externa partner samt
jämställdhet. Det framgår att kursvärderingar görs i anslutning till varje kurs och information om
värderingen kommer upp på webbplatsen för programmet. Vid intervjuerna framkommer att
kursvärderingarna är levande dokument som används i kvalitetsförbättrande syfte. Bedömargruppen
vill framhålla som en styrka att lärosätets kvalitetsutvärderingar handlar lika mycket om progression
och sammanhang som de handlar om enskilda kurser.
Lärosätet verkar för att studenterna genomför utbildningen inom planerad studietid genom att ha
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tydliga rutiner och strukturer för att följa och stödja studenternas studier. I kurser som uppfattas som
särskilt svåra organiseras stöd enligt en särskilt utarbetad stödmodell och studenter som inte har
klarat studierna i de inledande kurserna följs upp. Tillgång till skrivverkstad och matematikverkstad
finns vid behov för studenter. Bedömargruppen vill framhålla systemet med early alert samt
mentorsmodellen supplementary introduction som en styrka. En styrka är också att telefonintervjuer
genomförs med de studenter som har avbrutit utbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet har en policy för studentinflytande som vägleder arbetet inom ämneslärarprogrammet. Ett
samarbete med studentkåren bedrivs för att informera och engagera studenter samt sprida kunskap
om vilka möjligheter till inflytande över utbildningen som finns. Lärosätet tar också ett aktivt ansvar för
att få fler studenter att engagera sig, eftersom det har visat sig att många studenter inte vetat om hur
de kan utöva inflytande över sin utbildning. Denna brist på information framkommer också vid
intervjuerna med lärosätets representanter, och därför rekommenderar bedömargruppen starkt en
ökad information om hur studenter faktiskt kan påverka sin utbildning inom organisationen. Lärosätet
har tydliga rutiner och strukturer för att studenterna aktivt kan ta del i arbetet med att utveckla
utbildningen på alla nivåer. Bedömargruppen ser detta som starkt bidragande till studenternas
möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande.
Särskilt vill bedömargruppen framhäva det goda exemplet med att informera studenterna om den
policy för studentinflytande som lärosätet har.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Aktuella utvecklingsprojekt som redovisas i självvärderingen är medverkan av skickliga yrkeslärare i
högskoleförlagda kurser samt att knyta studenternas examensarbeten till skolornas verksamhet. Det
anordnas regelbundet arbetsmarknads- och inspirationsdagar. Enligt bedömarna är det i första hand
utbildningens samverkan med yrkeslivet inom partnerskolor som förbereder studenterna för ett
föränderligt arbetsliv. Studenterna får också studera fall i juridisk belysning, vilket kan ge ytterligare ett
värdefullt perspektiv på det kommande yrkeslivet.
Malmö universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4587

Ifrågasatt
kvalitet

grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Lärosätets personal har tillfredsställande vetenskaplig, professionsrelaterad och pedagogisk
kompetens inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Lärarna erbjuds kompetensutveckling inom
pedagogisk, ämnesmässig och professionsrelaterad utbildning, vilket bedömargruppen ser positivt på.
Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att omsätta sina planer med rekryteringar inom området
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för att säkerställa kompetens på lång sikt. Bedömargruppen menar dock att den vetenskapliga
kompetensen, i synnerhet i matematik, inte är tillräcklig eftersom det inte finns någon lärare med
doktorsexamen i ämnet. Inom matematikdidaktik är situationen bättre, men inte tillräckligt bra, och
lärosätet rekommenderas att förstärka den. Utbildningen har en tydlig professionsanknytning, vilket är
positivt.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) finns det en vetenskaplig miljö som forskar inom
olika forskningsnätverk och forskningsprogram. Lärosätet har ett pågående utvecklingsarbete för att
förstärka forskningsanknytningen. Bedömargruppen vill rekommendera lärosätet att tydliggöra UVK
som huvudområde inom den vetenskapliga forskningen. Gällande professionsrelaterad kompetens
bedöms den som tillfredsställande, vilket stöds av ett upparbetat samarbete med partnerskolorna.
Sambandet mellan forskning och utbildning finns i dag, men bör stärkas ytterligare. Bedömargruppen
menar dock att den vetenskapliga miljön har brister när det gäller både matematik och
matematikdidaktik. För professionsinriktning är miljön tillfredsställande. Bedömargruppen
rekommenderar att forskningsanknytningen stärks exempelvis genom att studenternas självständiga
arbeten knyts till pågående forskning
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara Inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls inte. Matematik och matematikdidaktik läses tillsammans i kurserna, och ett bra exempel är att
lärosätet strävar efter att det matematiska stoffet hela tiden ska didaktiseras. Det är positivt att
studenterna redan i den första matematikkursen möter didaktiska och metodiska läraktiviteter. Enligt
bedömargruppen måste dock lärosätet säkerställa att matematiken inte ligger på en för låg nivå.
Lärosätet måste också säkerställa att studenterna får fördjupade kunskaper inom någon del av det
matematiska ämnesområdet. Detta är ett viktigt utvecklingsområde, liksom att tydligare knyta de
självständiga arbetena till ämnet och säkra kvaliteten i dem. Eftersom bristerna inom inriktningen
matematik är omfattande anser bedömargruppen att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Målet berörs inom UVK-kurserna som lärandemål. Det finns en
progression inom UVK-kurserna kopplat till lärandemål, läraktiviteter och examination, vilket utvecklar
studenternas kunskap för måluppfyllelse. Bedömargruppen har noterat att det förekommer ett smalt
fokus på forskningsmetoder, och bedömer därför att det är ett utvecklingsområde. Vetenskapsteori
och kvalitativa och kvantitativa metoder behandlas systematiskt inom inriktningen matematik och det
finns en progression i kurserna. Det finns en också progression i utbildningen med aktiviteter i vilka
studenterna kritiskt och självständigt tillvaratar, systematiserar och reflekterar över egna och andras
erfarenheter samt relevanta forskningsresultat. Kvantitativa metoder är dock ett utvecklingsområde,
och dessutom bör examinationen av de självständiga arbetena kvalitetssäkras. Bedömningen är att
lärosätet uppnår målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i
sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
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Målet om att kritiskt och självständigt ta tillvara och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Det finns en progression inom UVK, där studenterna ska
systematisera och reflektera, och kravet ökar under följande UVK-kurser. Lärosätet har som ambition
att det självständiga arbetet ska bidra till måluppfyllelse, men i nuläget är det övriga
examinationsuppgifter som skriftliga analyser och seminarier som ligger till grund för säkerställandet
av måluppfyllelsen. Målet behandlas i flera av kurserna inom inriktningen matematik och studenterna
arbetar med aktiviteter som innebär att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera
över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat i en progression genom ML2, 3
och 5 samt i det självständiga arbetet och examensarbetet. De analyserar och reflekterar över till
exempel empiriskt material som studenterna har samlat in genom intervjuer och samtal med
verksamma lärare. Dock bör lärosätet reflektera över den del av målet som gäller kunskapsutveckling
inom ämne och ämnesområden. Trots svagheterna som finns inom inriktningen matematik anser
bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Lärosätet pekar på
trepartssamtalet som en viktig del i säkerställandet av måluppfyllelse. VFU-kurserna utformas
individuellt för att studenten ska nå måluppfyllelse genom kurserna, vilket bedömargruppen ser positivt
på. Bedömargruppen menar samtidigt att lärosätet behöver säkerställa att studenterna examineras i
samtliga ämnen under sin VFU. Bedömargruppen menar också att lärosätet behöver undersöka
möjligheten att förlägga VFU vid en tidpunkt som gynnar studenternas tillämpning av sina
ämneskunskaper. Studenterna får tidigt inom inriktningen matematik möta både didaktiska och
metodiska läraktiviteter, exempelvis i ML1. De didaktiska och metodiska inslagen fortsätter i
utbildningen, till exempel i form av krav på att använda digitala hjälpmedel vid examinationer.
Metodikinslag finns enligt intervjun i alla kurser som förberedelse inför VFU:n. Självvärderingen tar upp
professionsspråk, ämnesspecifikt språk, didaktiskt och ämnesdidaktiskt språk och metodiskt språk
samt första- och andraspråksinlärning. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin
helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Lärosätet hänvisar måluppfyllelsen till lärandemålen i UVK-kurser där studenterna bland
annat ska kunna visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra bland annat utveckla
undervisning genom till exempel analys av en utvärdering. Måluppfyllelsen säkerställs till stor del
genom muntliga redovisningar, men även här spelar trepartssamtalet en stor roll. I en
specialpedagogisk kurs sker en koppling till studentens ämne, för att på bästa sätt kunna stimulera
varje elevs lärande och utveckling. Tolkningen av ”varje elev” får inte begränsas till elever som
behöver särskilt stöd i hänsyn till undervisningsämnet matematik. Den måste innefatta även elever
som snabbt når upp till kunskapsmålen. Det finns en progression och genomtänkt struktur i kursernas
innehåll, på så sätt att studenten redan i den första matematikkursen ML1 ska planera och utvärdera
en laborativ lärandeaktivitet. I ML2 finns grundläggande didaktiska mål om att bedöma,
lektionsplanera och utvärdera den egna undervisningen. Detta fördjupas sedan i ML5, då studenten
förväntas fördjupa sina resonemang och koppla dem till ämnesdidaktisk forskning. Bedömargruppen
anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
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finner utformningen och arbetssätten för att säkerställa examensmålet som väl organiserat. Arbetet
med att uppnå målet inriktas enligt självvärderingen till stor del mot att studenternas förmåga att göra
bedömningar fördjupas, utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Utifrån studier av
skolans uppdrag, styrning och organisation ges exemplet där studenten problematiserar ett etiskt
dilemma inom ramen för ett grupparbete. Målet tas upp i flera av matematik-kurserna. Mänskliga
rättigheter när det gäller genus och identitet diskuteras i ML1. Studenten ska då utforma förslag på
"inkluderande läranderum för matematikundervisning" och motivera sina val ”utifrån relevanta
ämnesdidaktiska, metodiska, vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande
av de mänskliga rättigheterna samt hållbar utveckling". Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Jämställdhetsperspektivet ingår i flera av programmets kurser. Perspektivet examineras muntligt och
skriftligt. Bedömargruppen anser att perspektivet är väl förankrat i utbildningen innehåll. Lärosätet har
en plan för att verka för att perspektivet behandlas systematiskt, vilket bedömargruppen ser positivt
på. Ett utvecklingsområde är jämställdhetsperspektivet i relation till matematikämnet. Matematiken
anses vara ett manligt kodat ämne och det är viktigt att studenterna får möjligheter att utveckla
förmågan att undervisa på ett jämställt sätt. Det är dock mycket positivt att lärosätet på en
övergripande nivå har en mycket genomtänkt och systematisk syn på jämställdhet, men den behöver
alltså nå ner till och genomsyra även undervisningen i ämnen och ämnesdidaktik.
Det finns ett kvalitetssäkringssystem på fakultetsnivå som inbegriper principer om utformning,
genomförande och examination, studentinflytande och samverkan med externa partner samt
jämställdhet. Det framgår att kursvärderingar görs i anslutning till varje kurs och information om
värderingen kommer upp på webbplatsen för programmet. Vid intervjuerna framkommer att
kursutvärderingarna är levande dokument som används i kvalitetsförbättrande syfte.
Lärosätet har även genomfört telefonintervjuer med studenter som avbrutit utbildningen. I kurser som
uppfattas som särskilt svåra organiseras stöd enligt en särskilt utarbetad stödmodell och studenter
som inte har klarat studierna i de inledande kurserna följs upp. Tillgång till skrivverkstad och
matematikverkstad finns vid behov för studenter, och det är dit studenter hänvisas som fångas upp
genom Early Alert. Självvärderingen kopplar bedömningsgrunden till matematikämnet genom
befintliga matematikverkstäder. Programnämnden analyserar statistik över genomströmning och
prestationsgrad samt föreslår åtgärder som följs upp i lärarlag och VFU-organisation. För att minska
antalet avhopp i samband med den första VFU:n har man ordnat så att de nya studenterna träffar
äldre studenter för frågor och erfarenhetsutbyte.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet har enligt självvärderingen en policy för studentinflytande som vägleder arbetet inom
ämneslärarprogrammet. Ett samarbete med studentkåren bedrivs för att informera och engagera
studenter samt sprida kunskap om vilka möjligheter till inflytande över utbildningen som finns.
Lärosätet tar också enligt självvärderingen ett aktivt ansvar för att få fler studenter att engagera sig,
eftersom det har visat sig att många studenter inte vetat om hur de kan utöva inflytande över sin
utbildning. Denna brist på information framkommer också vid intervjuerna med lärosätets
representanter, och därför rekommenderar bedömargruppen starkt en ökad information om hur
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studenter faktiskt kan påverka sin utbildning inom organisationen. Självvärderingen nämner inget
specifikt om studentperspektiv i relation till matematik, men enligt intervjuerna har man höjt
svarsfrekvensen på kursvärderingarna genom att ha särskilda träffar i slutet av kurserna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Aktuella utvecklingsprojekt som redovisas i självvärderingen är medverkan av skickliga yrkeslärare i
campuskurser samt att knyta studenternas examensarbeten till skolornas verksamhet. Det anordnas
regelbundet arbetsmarknads- och inspirationsdagar enligt vad som framkommer vid självvärderingen.
Enligt bedömarna är det i första hand utbildningens samverkan med yrkeslivet inom partnerskolor som
förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv.
Malmö universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4584

Ifrågasatt
kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Lärosätets personal har tillfredsställande vetenskaplig, professionsrelaterad och pedagogisk
kompetens inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Lärarna erbjuds kompetensutveckling inom
pedagogisk, ämnesmässig och professionsrelaterad utbildning, vilket bedömargruppen ser positivt på.
Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att omsätta sina planer med rekryteringar inom området
för att säkerställa kompetens på lång sikt. Bedömargruppen menar dock att den vetenskapliga
kompetensen, i synnerhet i matematik, inte är tillräcklig eftersom det inte finns någon lärare med
doktorsexamen i ämnet. Inom matematikdidaktik är situationen bättre, men inte tillräckligt bra, och
lärosätet rekommenderas att förstärka den. Utbildningen har en tydlig professionsanknytning, vilket är
positivt.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) finns det en vetenskaplig miljö som forskar inom
olika forskningsnätverk och forskningsprogram. Lärosätet har ett pågående utvecklingsarbete för att
förstärka forskningsanknytningen. Bedömargruppen vill rekommendera lärosätet att tydliggöra UVK
som huvudområde inom den vetenskapliga forskningen. Gällande professionsrelaterad kompetens
bedöms den som tillfredsställande, vilket stöds av ett upparbetat samarbete med partnerskolorna.
Sambandet mellan forskning och utbildning finns i dag, men bör stärkas ytterligare. Bedömargruppen
menar dock att den vetenskapliga miljön har brister när det gäller både matematik och
matematikdidaktik. För professionsinriktning är miljön tillfredsställande. Bedömargruppen
rekommenderar att forskningsanknytningen stärks exempelvis genom att studenternas självständiga
arbeten knyts till pågående forskning
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara Inte
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tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls inte. Matematik och matematikdidaktik läses tillsammans i kurserna, och ett bra exempel är att
lärosätet strävar efter att det matematiska stoffet hela tiden ska didaktiseras. Det är positivt att
studenterna redan i den första matematikkursen möter didaktiska och metodiska läraktiviteter. Enligt
bedömargruppen måste dock lärosätet säkerställa att matematiken inte ligger på en för låg nivå.
Lärosätet måste också säkerställa att studenterna får väsentligt fördjupade kunskaper inom någon del
av det matematiska ämnesområdet. Detta är ett viktigt utvecklingsområde, liksom att tydligare knyta
de självständiga arbetena till ämnet och säkra kvaliteten i dem. Eftersom bristerna inom inriktningen
matematik är omfattande anser bedömargruppen att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Målet berörs inom UVK-kurserna som lärandemål. Det finns en
progression inom UVK-kurserna kopplat till lärandemål, läraktiviteter och examination, vilket utvecklar
studenternas kunskap för måluppfyllelse. Bedömargruppen har noterat att det förekommer ett smalt
fokus på forskningsmetoder, och bedömer därför att det är ett utvecklingsområde. Vetenskapsteori
och kvalitativa och kvantitativa metoder behandlas systematiskt inom inriktningen matematik och det
finns en progression i kurserna. Det finns en också progression i utbildningen med aktiviteter i vilka
studenterna kritiskt och självständigt tillvaratar, systematiserar och reflekterar över egna och andras
erfarenheter samt relevanta forskningsresultat. Kvantitativa metoder är dock ett utvecklingsområde,
och dessutom bör examinationen av de självständiga arbetena kvalitetssäkras. Bedömningen är att
lärosätet uppnår målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i
sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt ta tillvara och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Det finns en progression inom UVK, där studenterna ska
systematisera och reflektera, och kravet ökar under följande UVK-kurser. Lärosätet har som ambition
att det självständiga arbetet ska bidra till måluppfyllelse, men i nuläget är det övriga
examinationsuppgifter som skriftliga analyser och seminarier som ligger till grund för säkerställandet
av måluppfyllelsen. Målet behandlas i flera av kurserna inom inriktningen matematik och studenterna
arbetar med aktiviteter som innebär att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera
över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat i en progression genom ML2, 3
och 5 samt i det självständiga arbetet och examensarbetet. De analyserar och reflekterar över till
exempel empiriskt material som studenterna har samlat in genom intervjuer och samtal med
verksamma lärare. Dock bör lärosätet reflektera över den del av målet som gäller kunskapsutveckling
inom ämne och ämnesområden. Trots svagheterna som finns inom inriktningen matematik anser
bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Lärosätet pekar på
trepartssamtalet som en viktig del i säkerställandet av måluppfyllelse. VFU-kurserna utformas
individuellt för att studenten ska nå måluppfyllelse genom kurserna, vilket bedömargruppen ser positivt
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på. Bedömargruppen menar samtidigt att lärosätet behöver säkerställa att studenterna examineras i
samtliga ämnen under sin VFU. Bedömargruppen menar också att lärosätet behöver undersöka
möjligheten att förlägga VFU vid en tidpunkt som gynnar studenternas tillämpning av sina
ämneskunskaper. Studenterna får tidigt inom inriktningen matematik möta både didaktiska och
metodiska läraktiviteter, exempelvis i ML1. De didaktiska och metodiska inslagen fortsätter i
utbildningen, till exempel i form av krav på att använda digitala hjälpmedel vid examinationer.
Metodikinslag finns enligt intervjun i alla kurser som förberedelse inför VFU:n. Självvärderingen tar upp
professionsspråk, ämnesspecifikt språk, didaktiskt och ämnesdidaktiskt språk och metodiskt språk
samt första- och andraspråksinlärning. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin
helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Lärosätet hänvisar måluppfyllelsen till lärandemålen i UVK-kurser där studenterna bland
annat ska kunna visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra bland annat utveckla
undervisning genom till exempel analys av en utvärdering. Måluppfyllelsen säkerställs till stor del
genom muntliga redovisningar, men även här spelar trepartssamtalet en stor roll. I en
specialpedagogisk kurs sker en koppling till studentens ämne, för att på bästa sätt kunna stimulera
varje elevs lärande och utveckling. Tolkningen av ”varje elev” får inte begränsas till elever som
behöver särskilt stöd i hänsyn till undervisningsämnet matematik. Den måste innefatta även elever
som snabbt når upp till kunskapsmålen. Det finns en progression och genomtänkt struktur i kursernas
innehåll, på så sätt att studenten redan i den första matematikkursen ML1 ska planera och utvärdera
en laborativ lärandeaktivitet. I ML2 finns grundläggande didaktiska mål om att bedöma,
lektionsplanera och utvärdera den egna undervisningen. Detta fördjupas sedan i ML5, då studenten
förväntas fördjupa sina resonemang och koppla dem till ämnesdidaktisk forskning. Bedömargruppen
anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
finner utformningen och arbetssätten för att säkerställa examensmålet som väl organiserat. Arbetet
med att uppnå målet inriktas enligt självvärderingen till stor del mot att studenternas förmåga att göra
bedömningar fördjupas, utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Utifrån studier av
skolans uppdrag, styrning och organisation ges exemplet där studenten problematiserar ett etiskt
dilemma inom ramen för ett grupparbete. Målet tas upp i flera av matematik-kurserna. Mänskliga
rättigheter när det gäller genus och identitet diskuteras i ML1. Studenten ska då utforma förslag på
"inkluderande läranderum för matematikundervisning" och motivera sina val ”utifrån relevanta
ämnesdidaktiska, metodiska, vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande
av de mänskliga rättigheterna samt hållbar utveckling". Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Jämställdhetsperspektivet ingår i flera av programmets kurser. Perspektivet examineras muntligt och
skriftligt. Bedömargruppen anser att perspektivet är väl förankrat i utbildningen innehåll. Lärosätet har
en plan för att verka för att perspektivet behandlas systematiskt, vilket bedömargruppen ser positivt
på. Ett utvecklingsområde är jämställdhetsperspektivet i relation till matematikämnet. Matematiken
anses vara ett manligt kodat ämne och det är viktigt att studenterna får möjligheter att utveckla
förmågan att undervisa på ett jämställt sätt. Det är dock mycket positivt att lärosätet på en
övergripande nivå har en mycket genomtänkt och systematisk syn på jämställdhet, men den behöver
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alltså nå ner till och genomsyra även undervisningen i ämnen och ämnesdidaktik.
Det finns ett kvalitetssäkringssystem på fakultetsnivå som inbegriper principer om utformning,
genomförande och examination, studentinflytande och samverkan med externa partner samt
jämställdhet. Det framgår att kursvärderingar görs i anslutning till varje kurs och information om
värderingen kommer upp på webbplatsen för programmet. Vid intervjuerna framkommer att
kursutvärderingarna är levande dokument som används i kvalitetsförbättrande syfte.
Lärosätet har även genomfört telefonintervjuer med studenter som avbrutit utbildningen. I kurser som
uppfattas som särskilt svåra organiseras stöd enligt en särskilt utarbetad stödmodell och studenter
som inte har klarat studierna i de inledande kurserna följs upp. Tillgång till skrivverkstad och
matematikverkstad finns vid behov för studenter, och det är dit studenter hänvisas som fångas upp
genom Early Alert. Självvärderingen kopplar bedömningsgrunden till matematikämnet genom
befintliga matematikverkstäder. Programnämnden analyserar statistik över genomströmning och
prestationsgrad samt föreslår åtgärder som följs upp i lärarlag och VFU-organisation. För att minska
antalet avhopp i samband med den första VFU:n har man ordnat så att de nya studenterna träffar
äldre studenter för frågor och erfarenhetsutbyte.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet har enligt självvärderingen en policy för studentinflytande som vägleder arbetet inom
ämneslärarprogrammet. Ett samarbete med studentkåren bedrivs för att informera och engagera
studenter samt sprida kunskap om vilka möjligheter till inflytande över utbildningen som finns.
Lärosätet tar också enligt självvärderingen ett aktivt ansvar för att få fler studenter att engagera sig,
eftersom det har visat sig att många studenter inte vetat om hur de kan utöva inflytande över sin
utbildning. Denna brist på information framkommer också vid intervjuerna med lärosätets
representanter, och därför rekommenderar bedömargruppen starkt en ökad information om hur
studenter faktiskt kan påverka sin utbildning inom organisationen. Självvärderingen nämner inget
specifikt om studentperspektiv i relation till matematik, men enligt intervjuerna har man höjt
svarsfrekvensen på kursvärderingarna genom att ha särskilda träffar i slutet av kurserna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Aktuella utvecklingsprojekt som redovisas i självvärderingen är medverkan av skickliga yrkeslärare i
campuskurser samt att knyta studenternas examensarbeten till skolornas verksamhet. Det anordnas
regelbundet arbetsmarknads- och inspirationsdagar enligt vad som framkommer vid självvärderingen.
Enligt bedömarna är det i första hand utbildningens samverkan med yrkeslivet inom partnerskolor som
förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv.
Malmö universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i
grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
samhällskunskap

A-2018-08-4595
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Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Lärosätets personal inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) har tillfredsställande
vetenskaplig, professionsrelaterad och pedagogisk kompetens. Lärarna erbjuds kompetensutveckling
inom pedagogisk, ämnesmässig och professionsrelaterad utbildning, vilket bedömargruppen ser
positivt på. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att omsätta sina planer med rekryteringar inom
området för att säkerställa kompetens på lång sikt. Bedömningsgrunden personal bedöms som
tillfredsställande. Inom inriktningen samhällskunskap har lärosätet adekvat vetenskaplig,
professionsrelaterad och pedagogisk kompetens i relation till volym, innehåll och genomförande samt
strategier för kompetensförsörjning finns. Vidare genomgår handledare inom VFU en obligatorisk
utbildning om 7,5 högskolepoäng. En svaghet gäller lärarförsörjningen på lång sikt på grund av
pensionsavgångar. Men det finns ett pågående arbete med rekryteringar för att ersätta den
personalen.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) finns det en vetenskaplig miljö och forskning inom
olika forskningsnätverk och forskningsprogram. Lärosätet har ett pågående utvecklingsarbete för att
förstärka forskningsanknytningen. Bedömargruppen vill rekommendera lärosätet att tydliggöra UVK
som huvudområde inom den vetenskapliga forskningen. Gällande professionsrelaterad kompetens
bedöms den som tillfredsställande, vilket stöds av ett upparbetat samarbete med partnerskolorna.
Sambandet mellan forskning och utbildning finns i dag, men bör stärkas ytterligare.
Bedömningsgrunden utbildningsmiljö bedöms som tillfredsställande för inriktningen samhällskunskap
dock med vissa svagheter. Lärosätet uppger ett antal satsningar av olika slag, som ett nytt
kvalitetssäkringssystem från hösten 2018 och en satsning på att anknyta lärarutbildningen till forskning
samt rekrytera personal. I en försöksverksamhet (2018–2021) använder lärosätet särskilt
yrkesskickliga lärare i den campusförlagda utbildningen som ska stärka tillgången till lärare med
aktuell yrkeserfarenhet. Av intervjuerna framgår att utlysningar sker för närvarande och att tjänster
som biträdande lektor ingår. Detta innebär att lärosätet förverkligar en satsning på forskning och på
forskande personal. Lärosätet redovisar en vetenskaplig miljö med pågående forskningsprojekt som
har ämnesdidaktiskt fokus eller där lärande står i förgrunden. Ett forskningsprogram pågår för
närvarande med inriktningen Ämnesspråk och ämnesfrågor i de samhällsorienterande ämnena i
grundskolan. En svaghet är att samhällskunskap har en liten del av den forskning som tas upp och att
den berörs mer perifert. Av intervjun framkom att det i samband med den rekryteringsprocess som
pågår kommer ske ett fokus på samhällskunskap och forskning. Däremot framgår det inte tydligt hur
och på vilka olika sätt studenterna tar del av (aktuell) ämnesdidaktisk forskning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. En styrka är att lärosätet ger ett brett ämnesstoff med relevans för samhällskunskapsämnet
och den fördjupning som krävs. Lärosätet ger förutom ämneskurser i statsvetenskap, ekonomi och
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sociologi också kurser i ekonomisk historia, media och kommunikation.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Målet berörs inom UVK-kurserna som lärandemål. Det finns en
progression inom UVK-kurserna kopplat till lärandemål, läraktiviteter och examination, vilket utvecklar
studenternas kunskap för måluppfyllelse. Bedömargruppen har noterat att det förekommer ett smalt
fokus på forskningsmetoder, och bedömer därför att det är ett utvecklingsområde. För inriktningen
samhällskunskap har lärosätet haft en tonvikt på kvalitativa metoder, eftersom forskningen vid
lärosätet främst använder dem, men detta har uppmärksammats och kommer att ses över hösten
2019.
Målet om att kritiskt och självständigt ta tillvara och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Det finns en progression inom UVK, där studenterna ska
systematisera och reflektera, och kravet ökar under följande UVK-kurser. Lärosätet har som ambition
att det självständiga arbetet ska bidra till måluppfyllelse, men i nuläget är det övriga
examinationsuppgifter som skriftliga analyser och seminarier som ligger till grund för säkerställandet
av måluppfyllelsen. För inriktningen samhällskunskap rekommenderar bedömargruppen samtidigt
lärosätet att undersöka och analysera de möjligheter som innebär differentiering av kurser, moment,
uppgifter och examinationsuppgifter av relevans för respektive inriktning (7–9 och gymnasiet).
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Lärosätet pekar på
trepartssamtalet som en viktig del i säkerställandet av måluppfyllelse. VFU-kurserna utformas
individuellt för att studenten ska nå måluppfyllelse genom kurserna, vilket bedömargruppen ser positivt
på. Bedömargruppen menar samtidigt att lärosätet behöver säkerställa att studenterna examineras i
samtliga ämnen under sin VFU. Bedömargruppen menar också att lärosätet behöver undersöka
möjligheten att förlägga VFU vid en tidpunkt som gynnar studenternas tillämpning av sina
ämneskunskaper. För inriktningen samhällskunskap anger lärosätet inte poäng i ämnesdidaktik, vilket
bidrar till att beskrivningen av ämnesdidaktik blir något otydlig för det här målet, som främst behandlas
i underlaget under målet om att kritiskt och självständigt ta tillvara och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt relevanta forskningsresultat och målet om att utveckla undervisning och pedagogisk
verksamhet för att stimulera varje elevs lärande. Vid intervjun framkom att lärosätet uppfattar att
ämnesdidaktik är så väl sammanflätad med ämneskurserna att den därför inte ger poäng. Av
underlaget i sin helhet framgår att kurserna på ett tillfredsställande sätt behandlar och examinerar
målet.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Lärosätet hänvisar måluppfyllelsen till lärandemålen i UVK-kurser där studenterna bland
annat ska kunna visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra bland annat utveckla
undervisning genom till exempel analys av en utvärdering. Måluppfyllelsen säkerställs till stor del
genom muntliga redovisningar, men även här spelar trepartssamtalet en stor roll. I en
specialpedagogisk kurs sker en koppling till studentens ämne, för att på bästa sätt kunna stimulera
varje elevs lärande och utveckling. För inriktningen samhällskunskap framgår av underlaget att
studenterna får olika slags möjligheter att utveckla och identifiera sina kunskapsbehov av allmän- och
ämnesdidaktisk kunskap och att de examineras muntligt och skriftligt på dessa. Det framgår också att
studenten ska kunna utveckla flerstämmiga läromiljöer. Detta handlar om att studenten ser och
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bekräftar varje elev samt anger vidare bedömningskrav rörande utveckling av studentens
självständighet med avseende på empatisk förmåga. Sammantaget erbjuds ämnes- och
ämnesdidaktisk kunskap och kompetens i relation till elevernas behov.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
finner utformningen och arbetssätten för att säkerställa examensmålet som väl organiserat. Arbetet
med att uppnå målet inriktas enligt självvärderingen till stor del mot att studenternas förmåga att göra
bedömningar fördjupas, utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Utifrån studier av
skolans uppdrag, styrning och organisation ges exemplet där studenten problematiserar ett etiskt
dilemma inom ramen för ett grupparbete.
Jämställdhetsperspektivet ingår i flera av programmets kurser. Perspektivet examineras muntligt och
skriftligt. Bedömargruppen anser att perspektivet är väl förankrat i utbildningen innehåll. Lärosätet har
en plan för att verka för att perspektivet behandlas systematiskt, vilket bedömargruppen ser positivt
på. För inriktningen samhällskunskap rekommenderar bedömargruppen att de utvecklingsområden
som lärosätet anger får prioritet, vilket innefattar att lärosätet slår fast en handlingsplan för
jämställdhet.
Det finns ett kvalitetssäkringssystem på fakultetsnivå som inbegriper principer om utformning,
genomförande och examination, studentinflytande och samverkan med externa partner samt
jämställdhet. Det framgår att kursvärderingar görs i anslutning till varje kurs och information om
värderingen kommer upp på webbplatsen för programmet. Vid intervjuerna framkommer att
kursutvärderingarna är levande dokument som används i kvalitetsförbättrande syfte. För inriktningen
samhällskunskap anger lärosätet en rad olika tillvägagångssätt och system för att studenterna ska
genomföra utbildningen i utsatt tid. Lärosätet har även genomfört telefonintervjuer med studenter som
avbrutit utbildningen. I kurser som uppfattas som särskilt svåra organiseras stöd enligt en särskilt
utarbetad stödmodell och studenter som inte har klarat studierna i de inledande kurserna följs upp.
Tillgång till skrivverkstad och matematikverkstad finns vid behov för studenter, och det är dit studenter
hänvisas som fångas upp genom Early Alert.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet har enligt självvärderingen en policy för studentinflytande som vägleder arbetet inom
ämneslärarprogrammet. Ett samarbete med studentkåren bedrivs för att informera och engagera
studenter samt sprida kunskap om vilka möjligheter till inflytande över utbildningen som finns.
Lärosätet tar också enligt självvärderingen ett aktivt ansvar för att få fler studenter att engagera sig,
eftersom det har visat sig att många studenter inte vetat om hur de kan utöva inflytande över sin
utbildning. Denna brist på information framkommer också vid intervjuerna med lärosätets
representanter, och därför rekommenderar bedömargruppen starkt en ökad information om hur
studenter faktiskt kan påverka sin utbildning inom organisationen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Aktuella utvecklingsprojekt som redovisas i självvärderingen är medverkan av skickliga yrkeslärare i
campuskurser samt att knyta studenternas examensarbeten till skolornas verksamhet. Det anordnas
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regelbundet arbetsmarknads- och inspirationsdagar enligt vad som framkommer vid självvärderingen.
Enligt bedömarna är det i första hand utbildningens samverkan med yrkeslivet inom partnerskolor som
förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv. För inriktningen samhällskunskap sker god
samverkan med det omgivande samhället och studenterna får därmed inblick i olika slags
verksamheter genom externa föreläsare och samarbete med lärare i åk 7–9 och gymnasiet.
Malmö universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4592

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Lärosätets personal inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) har tillfredsställande
vetenskaplig, professionsrelaterad och pedagogisk kompetens. Lärarna erbjuds kompetensutveckling
inom pedagogisk, ämnesmässig och professionsrelaterad utbildning, vilket bedömargruppen ser
positivt på. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att omsätta sina planer med rekryteringar inom
området för att säkerställa kompetens på lång sikt. Inom inriktningen samhällskunskap har lärosätet
adekvat vetenskaplig, professionsrelaterad och pedagogisk kompetens i relation till volym, innehåll
och genomförande samt strategier för kompetensförsörjning finns. Vidare genomgår handledare inom
VFU en obligatorisk utbildning om 7,5 högskolepoäng. En svaghet gäller lärarförsörjningen på lång sikt
på grund av pensionsavgångar. Men det finns ett pågående arbete med rekryteringar för att ersätta
den personalen.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) finns det en vetenskaplig miljö samt forskning inom
olika forskningsnätverk och forskningsprogram. Lärosätet har ett pågående utvecklingsarbete för att
förstärka forskningsanknytningen. Bedömargruppen vill rekommendera lärosätet att tydliggöra UVK
som huvudområde inom den vetenskapliga forskningen. Gällande professionsrelaterad kompetens
bedöms den som tillfredsställande, vilket stöds av ett upparbetat samarbete med partnerskolorna.
Sambandet mellan forskning och utbildning finns i dag, men bör stärkas ytterligare.
Bedömningsgrunden utbildningsmiljö bedöms som tillfredsställande för inriktningen samhällskunskap
dock med vissa svagheter. Lärosätet uppger ett antal satsningar av olika slag, som ett nytt
kvalitetssäkringssystem från hösten 2018 och en satsning på att anknyta lärarutbildningen till forskning
samt rekrytera personal. I en försöksverksamhet (2018–2021) använder lärosätet särskilt
yrkesskickliga lärare i den campusförlagda utbildningen som ska stärka tillgången till lärare med
aktuell yrkeserfarenhet. Av intervjuerna framgår att utlysningar sker för närvarande och att tjänster
som biträdande lektor ingår. Detta innebär att lärosätet förverkligar en satsning på forskning och på
forskande personal. Lärosätet redovisar en vetenskaplig miljö med pågående forskningsprojekt som
har ämnesdidaktiskt fokus eller där lärande står i förgrunden. Ett forskningsprogram pågår för
närvarande med inriktningen Ämnesspråk och ämnesfrågor i de samhällsorienterande ämnena i
grundskolan. En svaghet är att samhällskunskap har en liten del av den forskning som tas upp och att
den berörs mer perifert. Av intervjun framkom att det i samband med den rekryteringsprocess som
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pågår kommer ske ett fokus på samhällskunskap och forskning. Däremot framgår det inte tydligt hur
och på vilka olika sätt studenterna tar del av (aktuell) ämnesdidaktisk forskning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. En styrka är att lärosätet ger ett brett ämnesstoff med relevans för samhällskunskapsämnet
och den fördjupning som krävs. Lärosätet ger förutom ämneskurser i statsvetenskap, ekonomi och
sociologi också kurser i ekonomisk historia, media och kommunikation.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Målet berörs inom UVK-kurserna som lärandemål. Det finns en
progression inom UVK-kurserna kopplat till lärandemål, läraktiviteter och examination, vilket utvecklar
studenternas kunskap för måluppfyllelse. Bedömargruppen har noterat att det förekommer ett smalt
fokus på forskningsmetoder, och bedömer därför att det är ett utvecklingsområde. För inriktningen
samhällskunskap har lärosätet haft en tonvikt på kvalitativa metoder, eftersom forskningen vid
lärosätet främst använder dem, men detta har uppmärksammats och kommer att ses över hösten
2019.
Målet om att kritiskt och självständigt ta tillvara och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Det finns en progression inom UVK, där studenterna ska
systematisera och reflektera, och kravet ökar under följande UVK-kurser. Lärosätet har som ambition
att det självständiga arbetet ska bidra till måluppfyllelse, men i nuläget är det övriga
examinationsuppgifter som skriftliga analyser och seminarier som ligger till grund för säkerställandet
av måluppfyllelsen. För inriktningen samhällskunskap rekommenderar bedömargruppen samtidigt
lärosätet att undersöka och analysera de möjligheter som innebär differentiering av kurser, moment,
uppgifter och examinationsuppgifter av relevans för respektive inriktning (7–9 och gymnasieskolan).
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Lärosätet pekar på
trepartssamtalet som en viktig del i säkerställandet av måluppfyllelse. VFU-kurserna utformas
individuellt för att studenten ska nå måluppfyllelse genom kurserna, vilket bedömargruppen ser positivt
på. Bedömargruppen menar samtidigt att lärosätet behöver säkerställa att studenterna examineras i
samtliga ämnen under sin VFU. Bedömargruppen menar också att lärosätet behöver undersöka
möjligheten att förlägga VFU vid en tidpunkt som gynnar studenternas tillämpning av sina
ämneskunskaper. För inriktningen samhällskunskap anger lärosätet inte poäng i ämnesdidaktik, vilket
bidrar till att beskrivningen av ämnesdidaktik blir något otydlig för det här målet, som främst behandlas
i underlaget under målet om att kritiskt och självständigt ta tillvara och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt relevanta forskningsresultat och målet om att utveckla undervisning och pedagogisk
verksamhet för att stimulera varje elevs lärande. Vid intervjun framkom att lärosätet uppfattar att
ämnesdidaktik är så väl sammanflätad med ämneskurserna att den därför inte ger poäng. Av
underlaget i sin helhet framgår att kurserna på ett tillfredsställande sätt behandlar och examinerar
målet.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
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uppfylls. Lärosätet hänvisar måluppfyllelsen till lärandemålen i UVK-kurser där studenterna bland
annat ska kunna visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra bland annat utveckla
undervisning genom till exempel analys av en utvärdering. Måluppfyllelsen säkerställs till stor del
genom muntliga redovisningar, men även här spelar trepartssamtalet en stor roll. I en
specialpedagogisk kurs sker en koppling till studentens ämne, för att på bästa sätt kunna stimulera
varje elevs lärande och utveckling. För inriktningen samhällskunskap framgår av underlaget att
studenterna får olika slags möjligheter att utveckla och identifiera sina kunskapsbehov av allmän- och
ämnesdidaktisk kunskap och att de examineras muntligt och skriftligt på dessa. Det framgår också att
studenten ska kunna utveckla flerstämmiga läromiljöer. Detta handlar om att studenten ser och
bekräftar varje elev samt anger vidare bedömningskrav rörande utveckling av studentens
självständighet med avseende på empatisk förmåga. Sammantaget erbjuds ämnes- och
ämnesdidaktisk kunskap och kompetens i relation till elevernas behov.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
finner utformningen och arbetssätten för att säkerställa examensmålet som väl organiserat. Arbetet
med att uppnå målet inriktas enligt självvärderingen till stor del mot att studenternas förmåga att göra
bedömningar fördjupas, utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Utifrån studier av
skolans uppdrag, styrning och organisation ges exemplet där studenten problematiserar ett etiskt
dilemma inom ramen för ett grupparbete.
Jämställdhetsperspektivet ingår i flera av programmets kurser. Perspektivet examineras muntligt och
skriftligt. Bedömargruppen anser att perspektivet är väl förankrat i utbildningen innehåll. Lärosätet har
en plan för att verka för att perspektivet behandlas systematiskt, vilket bedömargruppen ser positivt
på. För inriktningen samhällskunskap rekommenderar bedömargruppen att de utvecklingsområden
som lärosätet anger får prioritet, vilket innefattar att lärosätet slår fast en handlingsplan för
jämställdhet.
Det finns ett kvalitetssäkringssystem på fakultetsnivå som inbegriper principer om utformning,
genomförande och examination, studentinflytande och samverkan med externa partner samt
jämställdhet. Det framgår att kursvärderingar görs i anslutning till varje kurs och information om
värderingen kommer upp på webbplatsen för programmet. Vid intervjuerna framkommer att
kursutvärderingarna är levande dokument som används i kvalitetsförbättrande syfte. För inriktningen
samhällskunskap anger lärosätet en rad olika tillvägagångssätt och system för att studenterna ska
genomföra utbildningen i utsatt tid. Lärosätet har även genomfört telefonintervjuer med studenter som
avbrutit utbildningen. I kurser som uppfattas som särskilt svåra organiseras stöd enligt en särskilt
utarbetad stödmodell och studenter som inte har klarat studierna i de inledande kurserna följs upp.
Tillgång till skrivverkstad och matematikverkstad finns vid behov för studenter, och det är dit studenter
hänvisas som fångas upp genom Early Alert.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet har enligt självvärderingen en policy för studentinflytande som vägleder arbetet inom
ämneslärarprogrammet. Ett samarbete med studentkåren bedrivs för att informera och engagera
studenter samt sprida kunskap om vilka möjligheter till inflytande över utbildningen som finns.
Lärosätet tar också enligt självvärderingen ett aktivt ansvar för att få fler studenter att engagera sig,
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eftersom det har visat sig att många studenter inte vetat om hur de kan utöva inflytande över sin
utbildning. Denna brist på information framkommer också vid intervjuerna med lärosätets
representanter, och därför rekommenderar bedömargruppen starkt en ökad information om hur
studenter faktiskt kan påverka sin utbildning inom organisationen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Aktuella utvecklingsprojekt som redovisas i självvärderingen är medverkan av skickliga yrkeslärare i
campuskurser samt att knyta studenternas examensarbeten till skolornas verksamhet. Det anordnas
regelbundet arbetsmarknads- och inspirationsdagar enligt vad som framkommer vid självvärderingen.
Enligt bedömarna är det i första hand utbildningens samverkan med yrkeslivet inom partnerskolor som
förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv. För inriktningen samhällskunskap sker god
samverkan med det omgivande samhället och studenterna får därmed inblick i olika slags
verksamheter genom externa föreläsare och samarbete med lärare i åk 7–9 och gymnasieskolan.
Malmö universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4603

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Lärosätets personal inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) har tillfredsställande vetenskaplig,
professionsrelaterad och pedagogisk kompetens. Lärarna erbjuds kompetensutveckling inom
pedagogisk, ämnesmässig och professionsrelaterad utbildning, vilket bedömargruppen ser positivt på.
Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att omsätta sina planer med rekryteringar inom området
för att säkerställa kompetens på lång sikt. För inriktningen svenska bedöms de personalmässiga
förutsättningarna vid lärosätet vara goda. De flesta lärarna är disputerade och tillsvidareanställda, och
kompetens finns i både svenska och litteraturvetenskap. Även den ämnesdidaktiska kompetensen
bedöms vara god. Många disputerade och odisputerade lärare är involverade i VFU, och de flesta
lärarna har relevant yrkesexamen.
Inom UVK finns det en vetenskaplig miljö som forskar inom olika forskningsnätverk och
forskningsprogram. Lärosätet har ett pågående utvecklingsarbete för att förstärka
forskningsanknytningen. Bedömargruppen vill rekommendera lärosätet att tydliggöra UVK som
huvudområde inom den vetenskapliga forskningen. Den professionsrelaterade kompetensen bedöms
som tillfredsställande, vilket stöds av ett upparbetat samarbete med partnerskolorna. Sambandet
mellan forskning och utbildning finns i dag, men bör stärkas ytterligare inom UVK. För inriktningen
svenska arbetar lärosätet medvetet med att utveckla utbildningsmiljön, och till exempel kommer
engelska att inkluderas. Forskarmeriterade lärare deltar i utbildningen, vilket ger möjligheter att knyta
samman forskning och professionsutbildning. Vidare bidrar forskarskola och forskningsprogram till att
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studenterna har tillgång till aktuell forskning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Utformningen av svenskämnets kurser ger en tydlig progression med successiv fördjupning,
och krav ställs på att uppgifter knyts till relevanta teoretiska perspektiv, vilket ger god förberedelse
inför skrivandet av det självständiga arbetet. Bedömargruppen anser att studenterna får möjligheter att
uppnå de ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen och ser positivt på den genomgående
tanken att ämneskunskaper och ämnesdidaktik integreras och fördjupas successivt under
utbildningens gång.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Målet berörs inom UVK-kurserna som lärandemål. Det finns en
progression inom UVK-kurserna kopplat till lärandemål, läraktiviteter och examination, vilket utvecklar
studenternas kunskap för måluppfyllelse. De två självständiga arbetena på grundnivå respektive
avancerad nivå anknyter till varandra, vilket ger möjligheter till fördjupning, men trots det finns brister i
en del av de självständiga arbetena när det gäller bland annat tydlighet, systematik och reflektion.
Lärosätet arbetar systematiskt med vetenskapsteori och forskningsmetoder under utbildningens gång,
och man använder olika former av läraktiviteter och examination. Bedömningen görs dock med viss
reservation på grund av brister i en del av de självständiga arbetena och att kvantitativa metoder
behöver stärkas mer inom UVK. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att fokusera mer på teorioch metoddelarna av utbildningen och ställa tydliga krav på dessa i de självständiga arbetena.
Målet om att kritiskt och självständigt ta tillvara och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inom UVK men säkerställs inte inom inriktningen svenska. Det
finns en progression inom UVK, där studenterna ska systematisera och reflektera, och kravet ökar
under följande UVK-kurser. Bedömargruppen anser att lärosätet i självvärderingen visar att man
arbetar medvetet för att uppfylla examensmålet och den tydliga progressionstanken har potential att
ge studenterna en stabil grund att stå på. Det finns dock brister i hur man säkerställer fördjupad
förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt relevanta forskningsresultat. Lärosätet har som ambition att det självständiga
arbetet ska bidra till måluppfyllelse, men i nuläget är det övriga examinationsuppgifter som skriftliga
analyser och seminarier som ligger till grund för säkerställandet av måluppfyllelsen inom UVK. Det
bekräftas för inriktningen svenska där de självständiga arbetena brister. För att säkerställa
måluppfyllelse av fördjupad förmåga rekommenderar bedömargruppen lärosätet att i ännu högre grad
fokusera på förmågan att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna
och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Lärosätet pekar på
trepartssamtalet som en viktig del i säkerställandet av måluppfyllelse. VFU-kurserna utformas
individuellt för att studenten ska nå måluppfyllelse genom kurserna, vilket bedömargruppen ser positivt
på. Bedömargruppen menar samtidigt att lärosätet behöver säkerställa att studenterna examineras i
samtliga ämnen under sin VFU. Bedömargruppen menar också att lärosätet behöver undersöka
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möjligheten att förlägga VFU vid en tidpunkt som gynnar studenternas tillämpning av sina
ämneskunskaper. I utbildningen vävs ämne och ämnesdidaktik samman, och olika slags läraktiviteter
ger studenterna tillfällen att tillägna sig didaktisk kunskap, inklusive metodik. Lärosätet ställer krav på
att studenterna kan planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning samt koppla den till
ämnesdidaktisk teori. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Lärosätet hänvisar måluppfyllelsen till lärandemålen i UVK-kurser där studenterna bland
annat ska kunna visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra bland annat utveckla
undervisning genom till exempel analys av en utvärdering. Måluppfyllelsen säkerställs till stor del
genom muntliga redovisningar, men även här spelar trepartssamtalet en stor roll. I en
specialpedagogisk kurs sker en koppling till studentens ämne, för att på bästa sätt kunna stimulera
varje elevs lärande och utveckling. Studenterna förbereds också för en skola med språklig och
kulturell mångfald, vilket bedömargruppen anser är viktiga ämnesdidaktiska områden för att
studenterna ska kunna stimulera varje elevs lärande och utveckling.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
finner utformningen och arbetssätten för att säkerställa examensmålet som väl organiserat. Arbetet
med att uppnå målet inriktas enligt självvärderingen till stor del mot att studenternas förmåga att göra
bedömningar fördjupas, utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Utifrån studier av
skolans uppdrag, styrning och organisation ges exemplet där studenten problematiserar ett etiskt
dilemma inom ramen för ett grupparbete. Svenskämnet i sig berör målet på olika sätt, vilket också
lärandemålen i svenska vid lärosätet visar, då krav ställs att studenter gör bedömningar och tar
ställning. Samhälleliga och etiska aspekter berörs, där till exempel hållbar utveckling kan behandlas
om studenten väljer detta perspektiv framför jämställdhet eller andra värdegrundsfrågor. Lärosätet
visar att man arbetar på ett genomtänkt sätt med uppfyllelsen av målet och strävar tydligt efter att
ytterligare utveckla arbetet med de områden som det omfattar.
Bedömargruppen anser att jämställdhetsperspektivet är väl förankrat i utbildningens innehåll.
Lärosätet har en plan för att verka för att perspektivet behandlas systematiskt, vilket bedömargruppen
ser positivt på. Jämställdhetsperspektivet ingår i flera av UVK:s kurser. Perspektivet examineras
muntligt och skriftligt. Jämställdhetsperspektivet beaktas och behandlas även i både svenska och
litteraturvetenskap, och det ger studenten redskap att hantera jämställdhetsfrågor i undervisningen.
Bedömargruppen noterar att perspektivet synliggörs även i lärandemål för VFU.
Det finns ett kvalitetssäkringssystem på fakultetsnivå som inbegriper principer om utformning,
genomförande och examination, studentinflytande och samverkan med externa partner samt
jämställdhet. Det framgår att kursvärderingar görs i anslutning till varje kurs och information om
värderingen kommer upp på webbplatsen för programnivå. Vid intervjuerna framkommer att
kursutvärderingarna är levande dokument som används i kvalitetsförbättrande syfte. Inriktningen
svenska följs även upp med bland annat skriftliga ”på plats-utvärderingar” med efterföljande samtal.
För de studenter som får svårigheter vidtas adekvata åtgärder. Bedömargruppen gör bedömningen att
uppföljning, åtgärder och återkoppling sker systematiskt.
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Lärosätet har genomfört telefonintervjuer med studenter som avbrutit utbildningen. I kurser som
uppfattas som särskilt svåra organiseras stöd enligt en särskilt utarbetad stödmodell, och studenter
som inte har klarat studierna i de inledande kurserna följs upp. Tillgång till skrivverkstad och
matematikverkstad finns vid behov för studenter, och studenter som fångas upp genom Early Alert,
hänvisas dit.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet har enligt självvärderingen en policy för studentinflytande som vägleder arbetet inom
ämneslärarprogrammet. Ett samarbete med studentkåren bedrivs för att informera och engagera
studenter samt sprida kunskap om vilka möjligheter till inflytande över utbildningen som finns.
Lärosätet tar också enligt självvärderingen ett aktivt ansvar för att få fler studenter att engagera sig,
eftersom det har visat sig att många studenter inte vetat om hur de kan utöva inflytande över sin
utbildning. Denna brist på information framkommer också vid intervjuerna med lärosätets
representanter, och därför rekommenderar bedömargruppen starkt en ökad information om hur
studenter faktiskt kan påverka sin utbildning inom organisationen. För inriktningen svenska har
studenten möjligheter att påverka utbildningen, bland annat under kursens gång, men svårigheter
finns även här när det gäller att engagera studenter. Ett skäl som framkommer är den begränsade
undervisningstiden, ofta fyra timmar per vecka. Eftersom kontaktytan är begränsad är det svårt för
lärosätet att öka engagemanget.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Aktuella utvecklingsprojekt som redovisas i självvärderingen är medverkan av skickliga yrkeslärare i
högskoleförlagda kurser samt att knyta studenternas självständiga arbeten till skolornas verksamhet.
Det anordnas regelbundet arbetsmarknads- och inspirationsdagar enligt vad som framkommer vid
självvärderingen. Enligt bedömarna är det i första hand utbildningens samverkan med yrkeslivet inom
partnerskolor som förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv. För inriktningen svenska
samverkar man med övningsskolor och verksamma lärare. Nästan all VFU görs på samma skola,
vilket har många fördelar, men bedömargruppen vill också påtala nackdelarna i och med att
studenterna inte får erfarenhet från olika skolors verksamhet och skiftande förutsättningar.
Bedömargruppens uppfattning är ändå att svenskämnets utformning vid lärosätet bör ge studenten
god beredskap i att undervisa i heterogena klassrum och möta förändringar i samhället, i synnerhet
sådana som är kopplade till språkliga perspektiv på lärande. Samverkan sker inte med det omgivande
samhället i övrigt, med externa aktörer såsom bibliotek och teater.
Malmö universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4599

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Lärosätets personal inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) har tillfredsställande vetenskaplig,
professionsrelaterad och pedagogisk kompetens. Lärarna erbjuds kompetensutveckling inom
pedagogisk, ämnesmässig och professionsrelaterad utbildning, vilket bedömargruppen ser positivt på.
Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att omsätta sina planer med rekryteringar inom området
för att säkerställa kompetens på lång sikt. För inriktningen svenska bedöms de personalmässiga
förutsättningarna vid lärosätet vara goda. De flesta lärarna är disputerade och tillsvidareanställda, och
kompetens finns i både svenska och litteraturvetenskap. Även den ämnesdidaktiska kompetensen
bedöms vara god. Många disputerade och odisputerade lärare är involverade i VFU, och de flesta
lärarna har relevant yrkesexamen.
Inom UVK finns det en vetenskaplig miljö som forskar inom olika forskningsnätverk och
forskningsprogram. Lärosätet har ett pågående utvecklingsarbete för att förstärka
forskningsanknytningen. Bedömargruppen vill rekommendera lärosätet att tydliggöra UVK som
huvudområde inom den vetenskapliga forskningen. Den professionsrelaterade kompetensen bedöms
som tillfredsställande, vilket stöds av ett upparbetat samarbete med partnerskolorna. Sambandet
mellan forskning och utbildning finns i dag, men bör stärkas ytterligare inom UVK. För inriktningen
svenska arbetar lärosätet medvetet med att utveckla utbildningsmiljön, och till exempel kommer
engelska att inkluderas. Forskarmeriterade lärare deltar i utbildningen, vilket ger möjligheter att knyta
samman forskning och professionsutbildning. Vidare bidrar forskarskola och forskningsprogram till att
studenterna har tillgång till aktuell forskning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Utformningen av svenskämnets kurser ger en tydlig progression med successiv fördjupning,
och krav ställs på att uppgifter knyts till relevanta teoretiska perspektiv, vilket ger god förberedelse
inför skrivandet av det självständiga arbetet. Bedömargruppen anser att studenterna får möjligheter att
uppnå de ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen och ser positivt på den genomgående
tanken att ämneskunskaper och ämnesdidaktik integreras och fördjupas successivt under
utbildningens gång.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Målet berörs inom UVK-kurserna som lärandemål. Det finns en
progression inom UVK-kurserna kopplat till lärandemål, läraktiviteter och examination, vilket utvecklar
studenternas kunskap för måluppfyllelse. De två självständiga arbetena på grundnivå respektive
avancerad nivå anknyter till varandra, vilket ger möjligheter till fördjupning, men trots det finns brister i
en del av de självständiga arbetena när det gäller bland annat tydlighet, systematik och reflektion.
Lärosätet arbetar systematiskt med vetenskapsteori och forskningsmetoder under utbildningens gång,
och man använder olika former av läraktiviteter och examination. Bedömningen görs dock med viss
reservation på grund av brister i en del av de självständiga arbetena och att kvantitativa metoder
behöver stärkas mer inom UVK. Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att fokusera mer på teori-
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och metoddelarna av utbildningen och ställa tydliga krav på dessa i de självständiga arbetena.
Målet om att kritiskt och självständigt ta tillvara och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inom UVK men säkerställs inte inom inriktningen svenska. Det
finns en progression inom UVK, där studenterna ska systematisera och reflektera, och kravet ökar
under följande UVK-kurser. Bedömargruppen anser att lärosätet i självvärderingen visar att man
arbetar medvetet för att uppfylla examensmålet och den tydliga progressionstanken har potential att
ge studenterna en stabil grund att stå på. Det finns dock brister i hur man säkerställer fördjupad
förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt relevanta forskningsresultat. Lärosätet har som ambition att det självständiga
arbetet ska bidra till måluppfyllelse, men i nuläget är det övriga examinationsuppgifter som skriftliga
analyser och seminarier som ligger till grund för säkerställandet av måluppfyllelsen inom UVK. Det
bekräftas för inriktningen svenska där de självständiga arbetena brister. För att säkerställa
måluppfyllelse av fördjupad förmåga rekommenderar bedömargruppen lärosätet att i ännu högre grad
fokusera på förmågan att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna
och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Lärosätet pekar på
trepartssamtalet som en viktig del i säkerställandet av måluppfyllelse. VFU-kurserna utformas
individuellt för att studenten ska nå måluppfyllelse genom kurserna, vilket bedömargruppen ser positivt
på. Bedömargruppen menar samtidigt att lärosätet behöver säkerställa att studenterna examineras i
samtliga ämnen under sin VFU. Bedömargruppen menar också att lärosätet behöver undersöka
möjligheten att förlägga VFU vid en tidpunkt som gynnar studenternas tillämpning av sina
ämneskunskaper. I utbildningen vävs ämne och ämnesdidaktik samman, och olika slags läraktiviteter
ger studenterna tillfällen att tillägna sig didaktisk kunskap, inklusive metodik. Lärosätet ställer krav på
att studenterna kan planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning samt koppla den till
ämnesdidaktisk teori. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Lärosätet hänvisar måluppfyllelsen till lärandemålen i UVK-kurser där studenterna bland
annat ska kunna visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra bland annat utveckla
undervisning genom till exempel analys av en utvärdering. Måluppfyllelsen säkerställs till stor del
genom muntliga redovisningar, men även här spelar trepartssamtalet en stor roll. I en
specialpedagogisk kurs sker en koppling till studentens ämne, för att på bästa sätt kunna stimulera
varje elevs lärande och utveckling. Studenterna förbereds också för en skola med språklig och
kulturell mångfald, vilket bedömargruppen anser är viktiga ämnesdidaktiska områden för att
studenterna ska kunna stimulera varje elevs lärande och utveckling.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
finner utformningen och arbetssätten för att säkerställa examensmålet som väl organiserat. Arbetet
med att uppnå målet inriktas enligt självvärderingen till stor del mot att studenternas förmåga att göra
bedömningar fördjupas, utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Utifrån studier av
skolans uppdrag, styrning och organisation ges exemplet där studenten problematiserar ett etiskt
dilemma inom ramen för ett grupparbete. Svenskämnet i sig berör målet på olika sätt, vilket också
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lärandemålen i svenska vid lärosätet visar, då krav ställs att studenter gör bedömningar och tar
ställning. Samhälleliga och etiska aspekter berörs, där till exempel hållbar utveckling kan behandlas
om studenten väljer detta perspektiv framför jämställdhet eller andra värdegrundsfrågor. Lärosätet
visar att man arbetar på ett genomtänkt sätt med uppfyllelsen av målet och strävar tydligt efter att
ytterligare utveckla arbetet med de områden som det omfattar.
Bedömargruppen anser att jämställdhetsperspektivet är väl förankrat i utbildningens innehåll.
Lärosätet har en plan för att verka för att perspektivet behandlas systematiskt, vilket bedömargruppen
ser positivt på. Jämställdhetsperspektivet ingår i flera av UVK:s kurser. Perspektivet examineras
muntligt och skriftligt. Jämställdhetsperspektivet beaktas och behandlas även i både svenska och
litteraturvetenskap, och det ger studenten redskap att hantera jämställdhetsfrågor i undervisningen.
Bedömargruppen noterar att perspektivet synliggörs även i lärandemål för VFU.
Det finns ett kvalitetssäkringssystem på fakultetsnivå som inbegriper principer om utformning,
genomförande och examination, studentinflytande och samverkan med externa partner samt
jämställdhet. Det framgår att kursvärderingar görs i anslutning till varje kurs och information om
värderingen kommer upp på webbplatsen för programnivå. Vid intervjuerna framkommer att
kursutvärderingarna är levande dokument som används i kvalitetsförbättrande syfte. Inriktningen
svenska följs även upp med bland annat skriftliga ”på plats-utvärderingar” med efterföljande samtal.
För de studenter som får svårigheter vidtas adekvata åtgärder. Bedömargruppen gör bedömningen att
uppföljning, åtgärder och återkoppling sker systematiskt.
Lärosätet har genomfört telefonintervjuer med studenter som avbrutit utbildningen. I kurser som
uppfattas som särskilt svåra organiseras stöd enligt en särskilt utarbetad stödmodell, och studenter
som inte har klarat studierna i de inledande kurserna följs upp. Tillgång till skrivverkstad och
matematikverkstad finns vid behov för studenter, och studenter som fångas upp genom Early Alert,
hänvisas dit.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet har enligt självvärderingen en policy för studentinflytande som vägleder arbetet inom
ämneslärarprogrammet. Ett samarbete med studentkåren bedrivs för att informera och engagera
studenter samt sprida kunskap om vilka möjligheter till inflytande över utbildningen som finns.
Lärosätet tar också enligt självvärderingen ett aktivt ansvar för att få fler studenter att engagera sig,
eftersom det har visat sig att många studenter inte vetat om hur de kan utöva inflytande över sin
utbildning. Denna brist på information framkommer också vid intervjuerna med lärosätets
representanter, och därför rekommenderar bedömargruppen starkt en ökad information om hur
studenter faktiskt kan påverka sin utbildning inom organisationen. För inriktningen svenska har
studenten möjligheter att påverka utbildningen, bland annat under kursens gång, men svårigheter
finns även här när det gäller att engagera studenter. Ett skäl som framkommer är den begränsade
undervisningstiden, ofta fyra timmar per vecka. Eftersom kontaktytan är begränsad är det svårt för
lärosätet att öka engagemanget.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
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Aktuella utvecklingsprojekt som redovisas i självvärderingen är medverkan av skickliga yrkeslärare i
högskoleförlagda kurser samt att knyta studenternas självständiga arbeten till skolornas verksamhet.
Det anordnas regelbundet arbetsmarknads- och inspirationsdagar enligt vad som framkommer vid
självvärderingen. Enligt bedömarna är det i första hand utbildningens samverkan med yrkeslivet inom
partnerskolor som förbereder studenterna för ett föränderligt arbetsliv. För inriktningen svenska
samverkar man med övningsskolor och verksamma lärare. Nästan all VFU görs på samma skola,
vilket har många fördelar, men bedömargruppen vill också påtala nackdelarna i och med att
studenterna inte får erfarenhet från olika skolors verksamhet och skiftande förutsättningar.
Bedömargruppens uppfattning är ändå att svenskämnets utformning vid lärosätet bör ge studenten
god beredskap i att undervisa i heterogena klassrum och möta förändringar i samhället, i synnerhet
sådana som är kopplade till språkliga perspektiv på lärande. Samverkan sker inte med det omgivande
samhället i övrigt, med externa aktörer såsom bibliotek och teater.
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Mälardalens högskola
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Mälardalens högskola

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4513

Ifrågasatt

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i

kvalitet

undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) är drygt hälften av lärarna disputerade och alla har
lärarexamen. Lärare medverkar i flera olika kurser och bedömargruppen ser positivt på att
organisationen och samarbetet mellan lärarna motverkar att undervisningsplanen känns splittrad. I
stället kommer de olika kompetenserna till nytta i utbildningen och progression underlättas. Relationen
mellan antalet studenter och lärare är tillfredställande och bedömargruppen noterar att lärosätet har
insatser för att säkerställa kompetensen på lång sikt. Inom inriktningen samhällskunskap är
bedömargruppens bild att det finns en vetenskaplig ämneskompetens som är relevant för utbildningen
i samhällskunskap. Den professionsrelaterade kompetens som finns är koncentrerad till värdakademin
som har hand om den utbildningsvetenskapliga kärnan. Sammantaget är det bedömargruppens
uppfattning att det på kort sikt finns brister i samhällskunskapsämnets ämnesteoretiska,
ämnesdidaktiska och professionsrelaterade kompetens, och därmed för utbildningens innehåll och
genomförande. Lärosätet redovisar heller ingen strategi för kompetensförsörjningen på lång sikt för
inriktningen samhällskunskap.
Utbildningsmiljön vad gäller UVK har direkt allmän didaktisk relevans. Lärosätet arbetar med att
utveckla kollegier i syfte att överföra kunskap mellan forskningsmiljöer och undervisningsmiljöer, och
bedömargruppen konstaterar därmed att lärosätet arbetar aktivt med att stärka sambandet mellan
utbildning och forskning. Det finns även en tydlig koppling mellan teori och praktik i UVK. Lärosätets
redovisning av utbildnings- och forskningsmiljön för samhällskunskap präglas av två akademiska
miljöer med relaterade utbildningsprogram: statsvetenskap och sociologi. Miljöernas ämnesteoretiska
relevans för samhällskunskap tecknas i självvärderingen i generella termer, men i låg utsträckning i
förhållande till ämnet och yrket för de blivande lärarna i samhällskunskap. Underlaget visar på en svag
medvetenhet om miljöerna i förhållande till utbildningen av samhällskunskapslärare varför
utbildningsmiljön bedöms som inte tillfredsställande
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls inte. Utbildningen ger brett och djupt kunnande inom delar av huvudområdet i statsvetenskap
och sociologi, men inte i ekonomi, Dessutom syns inte något av ämnets mångvetenskapliga centrala
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teman som anges i styrdokumenten för gymnasieskolan.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) kopplas
undervisning och examination samman med vetenskapligt förhållningssätt, forskningsmetoder,
beprövad erfarenhet och lärares yrkeskunnande på ett tillfredställande sätt. Gällande inriktningen
samhällskunskap är det svårt att ur underlaget utläsa en sammanhållen utbildning med progression till
avancerad nivå i vetenskaplig metod och vetenskapligt förhållningssätt. Det framgår till exempel inte
vilket utrymme kvalitativ och kvantitativ metod har i utbildningen. Inslagen i sociologi och
statsvetenskap som redovisas är relevanta, medan andra ämnesinslag inte redovisas. Trots att den
utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom
undervisningsämnet samhällskunskap är så omfattande att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inte. Vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet
integreras i både UVK och VFU, vilket medför att studenterna kontinuerligt under utbildningen
utvecklar denna förmåga. Praktisk yrkesteori används under utbildningen och syftar till att studenterna
ska reflektera över och bli medvetna om sin pedagogiska grundsyn, vilket ger stöd för progression.
Sett till kurs- och forskningslitteratur har ämnesdidaktik en mycket svag position i inriktningen
samhällskunskap. Underlaget beskriver kurser inom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen
(VFU) knutna till ämnet. Det framgår att dessa VFU-kurser äger rum under terminer när UVK läses.
Dessa omständigheter förstärker bilden av att ämnesstudierna är svagt kopplade till
yrkesverksamheten, och självvärderingen pekar på detta som ett utvecklingsområde. Trots att den
utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom
undervisningsämnet samhällskunskap är så omfattande att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inte. Målet behandlas inom
UVK-kurserna genom att lärosätet har ett tydligt sätt att resonera kring didaktik som avspeglar sig på
kursernas innehåll och utformning. Målet säkerställs även under VFU, vilket sker kontinuerligt under
utbildningen med progression i och med användandet av praktiskt yrkesteori. Användandet av olika
examinationsformer och utformningen av dessa medför enligt bedömargruppen att målet säkerställs.
Målet uppfylls dock inte i inriktningen samhällskunskap. I underlaget beskrivs ingen tydlig idé för
utbildningen när det gäller studenternas förmåga att tillämpa ämnesdidaktik för att undervisa i ämnet.
De ämnesdidaktiska inslagen är få och otydligt beskrivna, utan tydlig plats vare sig i form av egna
delkurser eller som integrerade delar i ämnesteoretiska kurser med specifik kurslitteratur. Trots att den
utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom
undervisningsämnet samhällskunskap är så omfattande att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inte. Målet behandlas bland annat genom UVK-kurser där studenterna möter olika
faktorer som påverkar elevers lärande och utveckling. Studenterna ska även göra en
undervisningsplanering som syftar till att göra alla elever delaktiga. VFU och de fältuppgifter som
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studenterna har under de högskoleförlagda kurserna bidrar också till att uppfylla detta mål. Målet
uppfylls inte i inriktningen samhällskunskap. Ämnesdidaktik har en mycket svag position i lärosätets
lärarutbildning i samhällskunskap. De ämnesdidaktiska inslagen är få och otydligt beskrivna. Ämnets
koppling till den pedagogiska verksamheten är svag. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan
bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom undervisningsämnet
samhällskunskap är så omfattande att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Det finns kurser
med lärandemål om samhälle, mångfald, flerspråkighet, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, etik
och hållbar utveckling. Studenterna får träna att göra bedömningar och det finns examinationer som
handlar om att reflektera kring detta, både själv och tillsammans med andra.
Bedömargruppen menar att lärosätet visar medvetenhet när det gäller jämställdhetsperspektivet, vilket
avspeglar sig i de analyser som gjorts och att perspektivet beaktas i kursernas innehåll och
kursutveckling. Det finns också lärandemål om jämställdhetsperspektiv i pedagogisk verksamhet i en
UVK-kurs och i VFU-kurser som kopplar till att studenten, när examen utfärdas, visar förmåga att
beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten. På
inriktningsnivå har lärosätet har en övergripande plan för jämställdhet och ämnesvis finns mål och
åtgärder. Dock berörs utbildningen i ämnet marginellt.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling är inte tillfredsställande. Inom UVK sker uppföljning och
åtgärder genom högskolans systematiska kvalitetssäkringsarbete, men återkopplingen kan ges i större
utsträckning. Kursvärderingar genomförs vid kursslut och analyseras av lärare. En examensmatris
används fortlöpande för att stämma av examensmål mot lärandemål. Studentgenomströmningen är
lägre än i riket som helhet och det pågår analys av detta och kursutvecklingsarbete för att öka den.
Gällande inriktningen samhällskunskap ger lärosätet inga exempel på hur man arbetar för att
studenterna i samhällskunskap ska genomföra sin utbildning inom planerad studietid.
Lärarstudenterna i samhällskunskap saknar representation i ämnesstudierna. Akademin för utbildning,
kultur och kommunikation (UKK) har ett utbildningsråd för lärarutbildningen, med
studentrepresentanter.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser vad gäller UVK att studenten får möjlighet att ta en aktiv roll i utvecklingen av
utbildningens innehåll och genomförande, exempelvis genom formell studentrepresentation och
genom medverkan i kursutveckling, kursvärderingar och introduktionsdag. Bedömargruppen ser
positivt på att lärosätet initierat olika aktiviteter för att öka studenternas medverkan. Vad gäller
inriktningen samhällskunskap gör studenternas ställning gentemot andra program att de saknar
formella och informella påverkansmöjligheter på utbildningen. Vid intervjun ger lärosätet ett exempel
på hur studenter har kunnat påverka ett moment för att tillgodose sina synpunkter på ämnesdidaktiskt
innehåll. Ett råd för studentnära frågor inrättades 2018, och här finns en förhoppning om att
studenterna i samhällskunskap kan ha en kanal för inflytande.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Bedömargruppen kan konstatera att lärosätet har relevant samverkan med det omgivande samhället,
på flera olika sätt och i olika konstellationer. Utbildningen blir mer användbar genom teorier som
behandlar förändringsprocesser, VFU på både högstadieskolor och gymnasieskolor och fältstudier
under de högskoleförlagda kurserna, och detta bidrar till att studenten förbereds för ett föränderligt
arbetsliv. Gällande inriktningen samhällskunskap är bedömningen att studenterna utrustas med en
generell beredskap att möta samhällsförändringar. Utbildningens svaga yrkesrelaterade och
ämnesdidaktiska inslag utgör däremot en påtaglig svaghet.
Mälardalens högskola

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4520

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) är drygt hälften av lärarna disputerade och alla har
lärarexamen. Lärare medverkar i flera olika kurser och bedömargruppen ser positivt på att
organisationen och samarbetet mellan lärarna motverkar att undervisningsplanen känns splittrad. I
stället kommer de olika kompetenserna till nytta i utbildningen och progression underlättas. Relationen
mellan antalet studenter och lärare är tillfredställande och bedömargruppen noterar att lärosätet har
insatser för att säkerställa kompetensen på lång sikt. Även för inriktningen svenska är antalet lärare
och deras vetenskapliga och professionella kompetens adekvat i förhållande till utbildningens innehåll
och den begränsade studentvolymen. Bedömargruppen menar dock att den litteraturdidaktiskt
inriktade kompetensen är osäker på lång sikt, både ur ett vetenskapligt och professionsrelaterat
perspektiv.
Utbildningsmiljöerna har direkt allmändidaktisk och/eller ämnesdidaktisk relevans. Lärosätet arbetar
med att utveckla kollegier i syfte att överföra kunskap mellan forskningsmiljöer och
undervisningsmiljöer, och bedömargruppen konstaterar därmed att lärosätet arbetar aktivt med att
stärka sambandet mellan utbildning och forskning. Det finns även en tydlig koppling mellan teori och
praktik i UVK. I den gemensamma forskningsmiljön ingår språkvetenskapliga och -didaktiska projekt
som i hög grad är praktiknära och inriktade mot undervisning i flerspråkiga miljöer. Den
litteraturvetenskapliga forskningen är ämnesteoretiskt inriktad, men det framgår inte i vad mån den
också är professionsinriktad. Miljön är därför inte tillfredställande i alla delar, eftersom det
språkvetenskapliga och språkdidaktiska innehållet är mer systematiskt utformat mot yrkesutövningens
kunskapsbehov än det litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
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Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. I utbildningen ingår olika studentaktiva arbetsformer med syfte att utveckla studenternas
akademiska litteracitet i relation till både det språkvetenskapliga och det litteraturvetenskapliga
utbildningsinnehållet. Lärosätet visar att lärandeaktiviteter i kombination med examinationer
säkerställer måluppfyllelse, även om utbildningen framstår som mer språkvetenskaplig än
litteraturvetenskaplig när det gäller de ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen.
Bedömargruppen och rekommenderar lärosätet att komma tillrätta med denna obalans.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls då bedömargruppen anser att lärosätet i undervisning och examination
kopplar samman vetenskapligt förhållningssätt, forskningsmetoder, beprövad erfarenhet och lärares
yrkeskunnande på ett tillfredställande sätt. Fältstudier är en återkommande aktivitet i progression som
gör att studenterna får planera och genomföra undervisning utifrån vetenskap och beprövad
erfarenhet. I språkvetenskapligt, språkdidaktiskt, litteraturvetenskapligt och litteraturdidaktiskt inriktade
kurser studerar, diskuterar och prövar studenterna ämnesspecifika och ämnesdidaktiska
frågeställningar och teorier i relation till kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder. Trots vissa
svagheter i de självständiga arbetena anser bedömargruppen att utbildningen i sin helhet möjliggör
och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls på olika sätt. Vetenskapligt förhållningssätt och beprövad
erfarenhet integreras i både UVK och VFU, vilket medför att studenterna kontinuerligt under
utbildningen utvecklar denna förmåga. Praktisk yrkesteori används under utbildningen och syftar till att
studenterna ska reflektera över och bli medvetna om sin pedagogiska grundsyn, vilket ger stöd för
progression. Fältstudier är en återkommande lärandeaktivitet, där empiriska forskningsresultat ställs
mot egna iakttagelser för att utveckla undervisningen. Studenterna tar del av aktuell forskning, prövar
olika undersökningsmetoder och redovisar och diskuterar återkommande resultatet av andras och
egna undersökningar. Utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse och
bedömargruppen anser att systematiken, bredden och progressionen i de lärandeaktiviteter som ingår
i fältstudierna är en styrka.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls genom att lärosätet har ett
tydligt sätt att resonera kring didaktik som avspeglar sig på UVK-kursernas innehåll och utformning.
Målet säkerställs även under VFU, vilket det sker kontinuerligt under utbildningen med progression i
och med användandet av praktiskt yrkesteori. Kursinnehåll, aktiviteter och examinationer bildar en
innehållsrik, sammanhållen och integrerad utbildning som bygger på aktuell forskning som är relevant
för undervisning i svenska i gymnasieskolan. Användandet av olika examinationsformer och
utformningen av dessa medför enligt bedömargruppen utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse. Det språkdidaktiska innehållet med tillhörande lärandeaktiviteter är dock
mer utvecklat än motsvarande för litteraturdidaktik, så där finns ett utvecklingsområde för att
måluppfyllelse ska kunna säkerställas även på lång sikt.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls bland annat genom UVK-kurser där studenterna möter olika faktorer som påverkar
elevers lärande och utveckling. Studenterna ska även göra en undervisningsplanering som syftar till
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att göra alla elever delaktiga. VFU och de fältuppgifter som studenterna har under de
högskoleförlagda kurserna bidrar också till att uppfylla detta mål. VFU är förlagd både till grundskolans
årskurs 7–9 och till gymnasieskolan. Detsamma gäller för de fältstudier som studenterna gör under det
första året. Bedömargruppen ser positivt på att man skapar förståelse för undervisning i olika miljöer.
Utöver VFU:n ger lärosätet för inriktningen svenska exempel på lärandeaktiviteter och examinationer
som enligt bedömargruppen bidrar till att lärosätet uppfyller examensmålet. Bedömargruppen
rekommenderar dock lärosätet att se över språkdidaktiskt inriktade lärandemål, lärandeaktiviteter och
examinationer med fokus på delen av målet som rör ”på bästa sätt stimulera varje elevs lärande” i
svenska. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Det finns kurser
med lärandemål om samhälle, mångfald, flerspråkighet, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, etik
och hållbar utveckling. Studenterna får träna att göra bedömningar och det finns examinationer som
handlar om att reflektera kring detta, både själv och tillsammans med andra. Bedömargruppen anser
sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Jämställdhetsperspektivet är enligt bedömargruppen väl förankrat i utbildningen, vilket avspeglar sig i
de analyser som gjorts och att perspektivet beaktas i kursernas innehåll och kursutveckling. Det finns
också lärandemål om jämställdhetsperspektiv i pedagogisk verksamhet i en UVK-kurs och i VFUkurser som kopplar till att studenten, när examen utfärdas, visar förmåga att beakta, kommunicera och
förankra ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten. Jämställdhetsfrågor som rör
olika lärandeaktiviteter ingår i språkvetenskapliga och språkdidaktiska kurser och i
litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska kurser.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling sker genom högskolans systematiska kvalitetssäkringsarbete,
men återkopplingen kan ges i större utsträckning. Viss återkopplingen är personbundet, vilket medför
att den inte alltid sker, men för svensklärarutbildning har den fungerat och studenterna har fått
information om ändringar som lärosätet har gjort. Kursvärderingar genomförs vid kursslut och
analyseras av lärare. En examensmatris används fortlöpande för att stämma av examensmål mot
lärandemål. Studentgenomströmningen är lägre än i riket som helhet och det pågår analys av detta
och kursutvecklingsarbete för att öka den. Man har också satt in åtgärder inom undervisning och
examination för att öka genomströmningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenterna får möjlighet att ta en aktiv roll i utvecklingen av utbildningens innehåll och
genomförande, exempelvis genom formell studentrepresentation och genom medverkan i
kursutveckling, kursvärderingar och introduktionsdag. Bedömargruppen vill påpeka att det är viktigt att
studenterna framöver också medverkar i de formella forum som bereder kurser för
svensklärarutbildningen. Gruppen ser positivt på att lärosätet initierat olika aktiviteter för att öka
studenternas medverkan.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
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Bedömargruppen kan konstatera att lärosätet har relevant samverkan med det omgivande samhället,
på flera olika sätt och i olika konstellationer. Utbildningen blir mer användbar genom teorier som
behandlar förändringsprocesser, VFU på både högstadieskolor och gymnasieskolor och fältstudier
under de högskoleförlagda kurserna, och detta bidrar till att studenten förbereds för ett föränderligt
arbetsliv. Utbildningen förbereder också studenten för yrkesutövning i ett samhälle och en skola med
språklig mångfald. Digitaliseringens betydelse för undervisning och lärande ses som central för att
vidareutveckla utbildningen. Bedömargruppen anser att lärosätets samverkan med kulturinstitutioner
och kulturarbetare är en styrka.
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Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4517

Hög kvalitet

grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser bedömningsgrunden personal är tillfredsställande eftersom utbildningen
omfattar ett begränsat antal studenter per antagning, men den vetenskapliga kompetensen inom UVK
är svag och behöver stärkas. Bedömargruppen ser en styrka i systematiken i
kompetensförsörjningsarbetet och i det välutvecklade samarbetet vilket skapar förutsättningar för att
genomföra utbildningen på lång sikt. Det är dock avgörande att förstärka med utbildningsvetenskaplig
kompetens som är relevant för ämneslärarutbildningen, särskilt inom pedagogik. Det finns också
ämnesmässig och vetenskaplig lärarkompetens, ämnesdidaktisk kompetens och
professionskompetens inom inriktningen samhällskunskap. Värt att uppmärksamma är dock att
nyckelpersoner för den ämnesdidaktiska och professionsinriktade kompetensen i samhällskunskap
närmar sig pension, och att det finns en viss sårbarhet för den vetenskapliga kompetensen. Som
brukligt är för samhällskunskapsutbildning finns ett beroende av lärarkraft från flera olika institutioner.
En god medvetenhet om den typen av utmaningar finns. Högskolepedagogisk utbildning ges, liksom
VFU-handledarutbildning. Strategier för att bättre attrahera och behålla personal håller på att tas fram.
Bedömningsgrunden om utbildningsmiljö bedöms som tillfredsställande. Lärosätet uppvisar en
genomtänkt organisation av utbildning och forskning som har direkt utbildningsvetenskaplig relevans,
och att denna organisation ur mer allmän lärarutbildningssynpunkt skapar förutsättningar för
forskningsbaserad utbildning. Flera forskande lärare är aktiva inom olika nationella och internationella
nätverk, och i miljön ingår doktorander inom ämnena pedagogik och pedagogik med inriktning mot
didaktik. Den ämnesdidaktiska forskningen är svagare. Merparten av lärarna som är verksamma i
samhällskunskap är forskarkompetenta. Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet strävar efter
att initiera forskning med en tydligare koppling till samhällskunskapsdidaktik.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Lärosätet visar en till synes genomtänkt idé för innehåll och progression i studierna i
samhällskunskap. Politiska, sociala och samhällsekonomiska perspektiv ingår. Studierna innefattar
både bredd och djup inom vissa områden, inklusive insikter i aktuell forskning.
Samhällskunskapsämnets komplexitet kräver samverkan mellan olika lärare och kontinuerliga
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analyser av kursinnehållet och sammansättningen. Detta förefaller fungera väl vid lärosätet.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Det genom att studenten redan från start får ta ställning till frågor om
vetenskaplighet i relation till yrkeserfarenhet. I flera kurser ingår vetenskapsteori och
forskningsmetoder som är relevanta för yrkesutövningen, och lärosätet examinerar kunskaperna
genom varierande examinationer. Mest centrala är delkurser om forskningsmetod, inom ramen för
UVK och i samhällskunskap, samt det självständiga arbete som skrivs i samhällskunskap. Flera kurser
under utbildningen innehåller också relevanta moment för målet. Jämfört med inriktningen mot
gymnasieskolan finns dock mindre utrymme för metodstudier inom ramen för ämnesstudierna i
samhällskunskap och att specifikt analysera inriktningen 7–9 ses som särskilt angeläget. För
samhällskunskapsämnets del kan exempelvis övervägas om det finns skäl att sammanföra
metodinslag från olika kurser i en egen – och möjligen mer synliggjord – delkurs, eller om den
nuvarande ordningen är den mest tillfredsställande. Lärosätet bör också diskutera om det är klokt att
båda självständiga arbeten skrivs i samhällskunskap, eller om det vore möjligt att förlägga det ena till
ett annat ämne.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Studenten möter återkommande praktiknära fallbeskrivningar
och olika former av lärandeaktiviteter med inslag av laborativa övningar. Till dessa kopplas studier av
vetenskaplig litteratur. inriktningen samhällskunskap innehåller uppgifter för systematisering och kritisk
granskning av egna och andras erfarenheter, med anknytning till ämnesdidaktisk forskning.
Fältstudieuppgifter och självständiga arbeten har en viktig roll, tillsammans med VFU. Samtliga VFUperioder äger rum under UVK-terminer, även de som är knutna till ämnesstudierna. En potentiell risk
för ett glapp mellan ämnesstudier och VFU finns därför. Lärosätet framför dock goda argument för den
valda studiegången och arbetar tydligt med att integrera VFU med ämnesstudierna.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Det pågående arbetet
med att förstärka VFU-organisationen kan dock skapa förutsättningar för måluppfyllelse, liksom den
etablerade systematiken i bedömningen av studenternas prestationer under VFU. Förbindelsen mellan
UVK och VFU är dessutom tydlig. Lärosätet visar en tydlig strategi i arbetet med ämnesdidaktik inom
inriktningen samhällskunskap genom utbildningen, huvudsakligen som en integrerad strimma i flera
ämneskurser. Både metodikinslag och teoretiska perspektiv ingår, och en tydlig progression
framträder.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Det finns en klart uttryckt didaktisk linje inom och mellan olika kurser inom UVK.
Under VFU-kurser ska studenten utveckla sitt pedagogiska ledarskap och sin kommunikation och
relation med elever, kollegor och föräldrar samt utveckla goda relationer mellan sina elever.
Måluppfyllelse sker alltså främst inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och där betonas den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen och det redogörs för en genomtänkt helhetsidé med VFU.
Idén är dock i hög grad allmänt didaktiskt orienterad och inramad av UVK-kurser och perspektiv. Vid
intervjuerna framkom emellertid att även ämnesstudierna i samhällskunskap är länkade till de VFUperioder (II och III) som hör till ämnesstudierna, bland annat genom examinationsuppgifter. En god
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medvetenhet om det potentiella glapp som skulle kunna uppkomma i och med upplägget finns också.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls så till vida att
utbildningen möjliggör måluppfyllelse men den säkerställs inte. Lärosätet menar att målet i sin helhet
tas upp i olika kurser men bedömargruppen saknar tydliga lärandemål, lärandeaktiviteter eller
examinationer som kopplar till att utveckla studentens förmåga att i det pedagogiska arbetet göra
bedömningar när det gäller examensmålet. I olika kurser ingår dock mer praktiska lärandeaktiviteter
såsom värderingsövningar och dramatiseringar, för att på ett konkret sätt utveckla studenternas
värderingsförmåga och förhållningssätt när det gäller mänskliga rättigheter och bemötande av både
unga och vuxna. Sammantaget rekommenderas lärosätet att se över och precisera lärandemål,
lärandeaktiviteter och examinationer i tillämpliga kurser för att kunna säkerställa måluppfyllelsen.
Medvetenheten om jämställdhetsfrågornas vikt är stark hos studenterna, lärarna och ledningen.
Jämställdhetsfrågor återkommer i flera kurser men det framgår inte hur lärosätet kontinuerligt arbetar
med jämställdhet inom UVK så att det tydligt hänger samman i utbildningens olika delar. För
inriktningen samhällskunskap framträder dock ett kontinuerligt utvecklingsarbete.
Ämneslärarutbildningen vid lärosätet utgör en matrisorganisation med Högskolan för lärande och
kommunikation som huvudansvarig organisationsenhet inom lärosätet. Det systematiska
kvalitetsarbetet är väl förankrat organisatoriskt och bedömargruppen anser att lärosätet har en
genomtänkt organisation av kvalitetsarbetet på flera nivåer. Bedömargruppen rekommenderar dock
lärosätet att överväga att eventuellt tona ned några av de centrala, standardiserade, procedurerna, till
förmån för uppföljning som ligger ”närmare” specifika delar av utbildningen, så som kurserna i
samhällskunskap. Närheten mellan lärare och studenten skapar förutsättningar för kvalitetsutveckling.
För att verka för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid har studievägledare
regelbunden kontakt med den programansvariga och utbildningsledaren för att gå igenom och följa
upp studenternas studiesituation och en individuell studieplan upprättas vid behov.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen menar att lärosätets organisation för studentmedverkan är tillfredsställande och att
medvetenheten om ansvaret för studentinflytande är en styrka. Dock är det något oklart hur det
formella och det informella inflytandet fungerar i praktiken, bland annat hur studenters synpunkter
omhändertas av lärosätet. När det gäller uppföljning och studenternas synpunkter finns utrymme för
reflektion om avvägningen mellan standardiserade centrala processer och mer utbildningsnära
arbetssätt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Samverkan med skolsamhället är väl utvecklat liksom samverkan med andra institutioner som är
relevanta för yrkesutövningen. Utbildningen förbereder också studenterna för förändringar i arbetslivet,
både generellt genom samhällskunskapskursernas ämnesinnehåll och genom specifika satsningar på
t.ex. digitala verktyg. Den redovisade samverkan med både skolsamhället och andra offentliga
institutioner bidrar till att utveckla studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet samt den
egna yrkesverksamheten.
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Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4514

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser bedömningsgrunden personal är tillfredsställande eftersom utbildningen
omfattar ett begränsat antal studenter per antagning, men den vetenskapliga kompetensen inom UVK
är svag och behöver stärkas. Bedömargruppen ser en styrka i systematiken i
kompetensförsörjningsarbetet och i det välutvecklade samarbetet vilket skapar förutsättningar för att
genomföra utbildningen på lång sikt. Det är dock avgörande att förstärka med utbildningsvetenskaplig
kompetens som är relevant för ämneslärarutbildningen, särskilt inom pedagogik. Det finns också
ämnesmässig och vetenskaplig lärarkompetens, ämnesdidaktisk kompetens och
professionskompetens inom inriktningen samhällskunskap. Värt att uppmärksamma är dock att
nyckelpersoner för den ämnesdidaktiska och professionsinriktade kompetensen i samhällskunskap
närmar sig pension, och att det finns en viss sårbarhet för den vetenskapliga kompetensen. Som
brukligt är för samhällskunskapsutbildning finns ett beroende av lärarkraft från flera olika institutioner.
En god medvetenhet om den typen av utmaningar finns. Högskolepedagogisk utbildning ges, liksom
VFU-handledarutbildning. Strategier för att bättre attrahera och behålla personal håller på att tas fram.
Bedömningsgrunden om utbildningsmiljö bedöms som tillfredsställande. Lärosätet uppvisar en
genomtänkt organisation av utbildning och forskning som har direkt utbildningsvetenskaplig relevans,
och att denna organisation ur mer allmän lärarutbildningssynpunkt skapar förutsättningar för
forskningsbaserad utbildning. Flera forskande lärare är aktiva inom olika nationella och internationella
nätverk, och i miljön ingår doktorander inom ämnena pedagogik och pedagogik med inriktning mot
didaktik. Den ämnesdidaktiska forskningen är svagare. Merparten av lärarna som är verksamma i
samhällskunskap är forskarkompetenta. Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet strävar efter
att initiera forskning med en tydligare koppling till samhällskunskapsdidaktik.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Lärosätet visar en till synes genomtänkt idé för innehåll och progression i studierna i
samhällskunskap. Politiska, sociala och samhällsekonomiska perspektiv ingår. Studierna innefattar
både bredd och väsentligt djup inom vissa områden, inklusive insikter i aktuell forskning.
Samhällskunskapsämnets komplexitet kräver samverkan mellan olika lärare och kontinuerliga
analyser av kursinnehållet och sammansättningen. Detta förefaller fungera väl vid lärosätet.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
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beprövad erfarenhet uppfylls. Det genom att studenten redan från start får ta ställning till frågor om
vetenskaplighet i relation till yrkeserfarenhet. I flera kurser ingår vetenskapsteori och
forskningsmetoder som är relevanta för yrkesutövningen, och lärosätet examinerar kunskaperna
genom varierande examinationer. Mest centrala är delkurser om forskningsmetod, inom ramen för
UVK och i samhällskunskap, samt det självständiga arbete som skrivs i samhällskunskap. Flera kurser
under utbildningen innehåller också relevanta moment för målet.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Studenten möter återkommande praktiknära fallbeskrivningar
och olika former av lärandeaktiviteter med inslag av laborativa övningar. Till dessa kopplas studier av
vetenskaplig litteratur. inriktningen samhällskunskap innehåller uppgifter för systematisering och kritisk
granskning av egna och andras erfarenheter, med anknytning till ämnesdidaktisk forskning.
Fältstudieuppgifter och självständiga arbeten har en viktig roll, tillsammans med VFU. Samtliga VFUperioder äger rum under UVK-terminer, även de som är knutna till ämnesstudierna. En potentiell risk
för ett glapp mellan ämnesstudier och VFU finns därför. Lärosätet framför dock goda argument för den
valda studiegången och arbetar tydligt med att integrera VFU med ämnesstudierna.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Det pågående arbetet
med att förstärka VFU-organisationen kan dock skapa förutsättningar för måluppfyllelse, liksom den
etablerade systematiken i bedömningen av studenternas prestationer under VFU. Förbindelsen mellan
UVK och VFU är dessutom tydlig. Lärosätet visar en tydlig strategi i arbetet med ämnesdidaktik inom
inriktningen samhällskunskap genom utbildningen, huvudsakligen som en integrerad strimma i flera
ämneskurser. Både metodikinslag och teoretiska perspektiv ingår, och en tydlig progression
framträder.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Det finns en klart uttryckt didaktisk linje inom och mellan olika kurser inom UVK.
Under VFU-kurser ska studenten utveckla sitt pedagogiska ledarskap och sin kommunikation och
relation med elever, kollegor och föräldrar samt utveckla goda relationer mellan sina elever.
Måluppfyllelse sker alltså främst inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och där betonas den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen och det redogörs för en genomtänkt helhetsidé med VFU.
Idén är dock i hög grad allmänt didaktiskt orienterad och inramad av UVK-kurser och perspektiv. Vid
intervjuerna framkom emellertid att även ämnesstudierna i samhällskunskap är länkade till de VFUperioder (II och III) som hör till ämnesstudierna, bland annat genom examinationsuppgifter. En god
medvetenhet om det potentiella glapp som skulle kunna uppkomma i och med upplägget finns också.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls så till vida att
utbildningen möjliggör måluppfyllelse men den säkerställs inte. Lärosätet menar att målet i sin helhet
tas upp i olika kurser men bedömargruppen saknar tydliga lärandemål, lärandeaktiviteter eller
examinationer som kopplar till att utveckla studentens förmåga att i det pedagogiska arbetet göra
bedömningar när det gäller examensmålet. I olika kurser ingår dock mer praktiska lärandeaktiviteter
såsom värderingsövningar och dramatiseringar, för att på ett konkret sätt utveckla studenternas
värderingsförmåga och förhållningssätt när det gäller mänskliga rättigheter och bemötande av både
unga och vuxna. Sammantaget rekommenderas lärosätet att se över och precisera lärandemål,
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lärandeaktiviteter och examinationer i tillämpliga kurser för att kunna säkerställa måluppfyllelsen.
Medvetenheten om jämställdhetsfrågornas vikt är stark hos studenterna, lärarna och ledningen.
Jämställdhetsfrågor återkommer i flera kurser men det framgår inte hur lärosätet kontinuerligt arbetar
med jämställdhet inom UVK så att det tydligt hänger samman i utbildningens olika delar. För
inriktningen samhällskunskap framträder dock ett kontinuerligt utvecklingsarbete.
Ämneslärarutbildningen vid lärosätet utgör en matrisorganisation med Högskolan för lärande och
kommunikation som huvudansvarig organisationsenhet inom lärosätet. Det systematiska
kvalitetsarbetet är väl förankrat organisatoriskt och bedömargruppen anser att lärosätet har en
genomtänkt organisation av kvalitetsarbetet på flera nivåer. Bedömargruppen rekommenderar dock
lärosätet att överväga att eventuellt tona ned några av de centrala, standardiserade, procedurerna, till
förmån för uppföljning som ligger ”närmare” specifika delar av utbildningen, så som kurserna i
samhällskunskap. Närheten mellan lärare och studenten skapar förutsättningar för kvalitetsutveckling.
För att verka för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid har studievägledare
regelbunden kontakt med den programansvariga och utbildningsledaren för att gå igenom och följa
upp studenternas studiesituation och en individuell studieplan upprättas vid behov.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen menar att lärosätets organisation för studentmedverkan är tillfredsställande och att
medvetenheten om ansvaret för studentinflytande är en styrka. Dock är det något oklart hur det
formella och det informella inflytandet fungerar i praktiken, bland annat hur studenters synpunkter
omhändertas av lärosätet. När det gäller uppföljning och studenternas synpunkter finns utrymme för
reflektion om avvägningen mellan standardiserade centrala processer och mer utbildningsnära
arbetssätt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Samverkan med skolsamhället är väl utvecklat liksom samverkan med andra institutioner som är
relevanta för yrkesutövningen. Utbildningen förbereder också studenterna för förändringar i arbetslivet,
både generellt genom samhällskunskapskursernas ämnesinnehåll och genom specifika satsningar på
t.ex. digitala verktyg. Den redovisade samverkan med både skolsamhället och andra offentliga
institutioner bidrar till att utveckla studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet samt den
egna yrkesverksamheten.
Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4521

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
svenska
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Bedömargruppen anser kompetensen inom UVK är tillräcklig eftersom utbildningens omfattar ett
begränsat antal studenter per antagning, men den vetenskapliga kompetensen är svag och behöver
stärkas. Bedömargruppen ser en styrka i systematiken i kompetensförsörjningsarbetet och i det
välutvecklade samarbetet vilket skapar förutsättningar för att genomföra utbildningen på lång sikt. Det
är dock avgörande att förstärka med utbildningsvetenskaplig kompetens som är relevant för
ämneslärarutbildningen, särskilt inom pedagogik. För inriktningen svenska är antalet lärare och deras
vetenskapliga, professionella och pedagogiska kompetens är på kort sikt adekvat i förhållande till
utbildningens innehåll och den begränsade studentvolymen, men är sårbar. På längre sikt krävs mer
kompetens på docent- och professorsnivå. Bedömargruppen anser, med viss tveksamhet, att
personalen är tillfredställande på lång sikt. Bedömargruppen noterar dock att lärosätet har påbörjat
rekrytering och har tydliga planer för kompetensförsörjning.
Lärosätet uppvisar en genomtänkt organisation av utbildning och forskning som har direkt
utbildningsvetenskaplig relevans, och att denna organisation ur mer allmän lärarutbildningssynpunkt
skapar förutsättningar för forskningsbaserad utbildning. Flera forskande lärare är aktiva inom olika
nationella och internationella nätverk, och i miljön ingår doktorander inom ämnena pedagogik och
pedagogik med inriktning mot didaktik. För inriktningen svenska är själva organisationen av
forskningen i miljöer och grupper är tydlig och väl förankrad, men dessa är främst allmändidaktiskt
inriktade även om det finns vissa kopplingar till forskningsområdet svenska med didaktisk inriktning.
Det är oklart vilken relevant forskning för svensklärarutbildningen som bedrivs av lärare vid lärosätet
och hur studenterna får ta del av den. Bedömargruppen rekommenderar därmed lärosätet att
fokuserat och samlat bygga upp en profilerande språkdidaktisk forskning som förslagsvis är inriktad
mot språkbruk, muntlighet och retorik, och litteraturdidaktisk forskning om historisk förståelse av äldre
litteratur och digitaliserad fiktion. Utbildningsmiljön är därmed inte tillfredställande, enligt
bedömargruppen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Utbildningen är indelad i fyra block och har kurser med progression som syftar till att integrera
ämneskunskaper med ämnesdidaktik så att innehållet blir yrkesrelevant. Dock tenderar det
språkvetenskapliga och -didaktiska innehållet att hållas separat från det litteraturvetenskapliga och didaktiska innehållet, vilket leder till att utbildningen framstår som splittrad. Måluppfyllelsen säkerställs
systematiskt genom varierande examinationsformer, alltifrån skriftliga salstentamina till muntliga
presentationer av aktuell forskning som är relevant för utbildningen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom UVK men säkerställs inte för inriktningen svenska. I UVK får
studenten redan från start ta ställning till frågor om vetenskaplighet i relation till yrkeserfarenhet. I flera
kurser ingår vetenskapsteori och forskningsmetoder som är relevanta för yrkesutövningen, och
lärosätet examinerar kunskaperna genom varierande examinationer. Måluppfyllelsen möjliggörs
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systematiskt genom kurser inom UVK och kursinnehåll som är inriktat mot ämnesspecifika och
ämnesdidaktiska vetenskapliga traditioner och metoder, men progressionen är oklar. Bland annat har
det självständiga arbetet en otydlig funktion i svensklärarutbildningen, och det framgår att
förberedelserna är eftersatta. Lärosätet bör också se över progressionen i innehåll och aktiviteter inför
de självständiga arbetena och planeringen och examinationen av dessa. Detta bör man göra i nära
samarbete mellan lärare som är inriktade mot pedagogik och allmändidaktik och lärare med inriktning
mot litteraturvetenskap och -didaktik och språkvetenskap och -didaktik. Bedömargruppen anser
sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör måluppfyllelse men säkerställer den inte.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inom UVK men säkerställs inte för inriktningen svenska.
Studenten möter återkommande praktiknära fallbeskrivningar och olika former av lärandeaktiviteter
med inslag av laborativa övningar. Till dessa kopplas studier av vetenskaplig litteratur. En
återkommande uppgift är att praktiknära undersöka och diskutera undervisning i svenska med
utgångspunkt i ämnesdidaktisk forskning, vilket möjliggör måluppfyllelse. Utbildningens
språkvetenskapliga och språkdidaktiska innehåll är dock inte samordnat med det
litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska innehållet, vilket leder till en tudelning av
svensklärarutbildningen. Lärosätet ger också exempel på examinerande i uppgifter inom olika kurser.
Arbetet för att nå måluppfyllelse är under utveckling, och vissa delar är ännu inte på plats. Det medför
att den tänkta progressionen inte blir helt tydlig för bedömargruppen. Sammantaget medför det att
lärosätet inte kan visa hur målet säkerställs.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Det finns lärandemål och
aktiviteter som är inriktade mot studenternas egen yrkesutövning när det gäller både det
språkvetenskapliga och språkdidaktiska utbildningsinnehållet och det litteraturvetenskapliga och
litteraturdidaktiska innehållet. Metodiska problem i olika undervisningssituationer får tydligt utrymme.
Måluppfyllelse säkerställs genom varierande examinationsformer som är baserade på
lärandeaktiviteter. Det pågående arbetet med att förstärka VFU-organisationen skapar förutsättningar
för måluppfyllelse, liksom den etablerade systematiken i bedömningen av studenternas prestationer
under VFU. För att få en enhetlig bedömning och examination av studenternas prestationer under
VFU:n används en ”professionsutvecklingsmatris” i dialog med handledarna. Förbindelsen mellan
UVK och VFU är dessutom tydlig. Däremot är den innehållsliga förbindelsen mellan UVK, VFU, ämne
och ämnesdidaktiska studier oklar, eftersom VFU inte placerats i särskilda terminer som är inriktade
mot ämnet inklusive ämnesdidaktik. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet
möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inom UVK men säkerställs inte inom inriktningen svenska. Det finns en klart uttryckt
didaktisk linje inom och mellan olika kurser inom UVK. Därmed bidrar UVK tydligt till måluppfyllelse
men progressionen i utbildningen blir otydlig. Under VFU-kurser ska studenten utveckla sitt
pedagogiska ledarskap och sin kommunikation och relation med elever, kollegor och föräldrar samt
utveckla goda relationer mellan sina elever. Bedömargruppen konstaterar att VFU-kurser ligger i
terminer där inga ämneskurser ingår, och då blir det svårare att säkerställa måluppfyllelse när det
gäller svenska. Det är även oklart i vad mån olika typer av språklig funktionsvariation behandlas.
Lärosätet beskriver hur målet slutexamineras, men bedömargruppen ser inte hur utbildningens
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utformning, framför allt VFU:ns placering, förbereder studenterna för denna examination. Studenterna
kan även välja i vilket ämne som examinationen sker, och om de väljer ett annat ämne framgår det
inte hur målet examineras för svenska. Även om UVK bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen
sammantaget att oklarheterna inom inriktningen svenska innebär att utbildningen i sin helhet inte
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls så till vida att
utbildningen möjliggör måluppfyllelse men den säkerställs inte. Lärosätet menar att målet i sin helhet
tas upp i olika kurser men bedömargruppen saknar dock tydliga lärandemål, lärandeaktiviteter eller
examinationer som kopplar till att utveckla studentens förmåga att i det pedagogiska arbetet göra
bedömningar enligt med examensmålet. I olika kurser ingår dock mer praktiska lärandeaktiviteter
såsom värderingsövningar och dramatiseringar, för att på ett konkret sätt utveckla studenternas
värderingsförmåga och förhållningssätt när det gäller mänskliga rättigheter och bemötande av både
unga och vuxna. Sammantaget rekommenderas lärosätet att se över och precisera lärandemål,
lärandeaktiviteter och examinationer i tillämpliga kurser för att kunna säkerställa måluppfyllelsen.
Ett inkluderande perspektiv genomsyrar utbildningen och lärosätets jämställdhetspolicy ligger till grund
för allt utvecklingsarbete. Medvetenheten om jämställdhetsfrågornas vikt är stark hos studenterna,
lärarna och ledningen. Jämställdhetsfrågor ingår också i kurser inom UVK och återkommande i
ämneskurser och ämnesdidaktiska kurser men det framgår inte hur lärosätet kontinuerligt arbetar med
jämställdhet så att det tydligt hänger samman i utbildningens olika delar.
Ämneslärarutbildning utgör en matrisorganisation med Högskolan för lärande och kommunikation som
huvudansvarig organisationsenhet inom lärosätet. Det systematiska kvalitetsarbetet är väl förankrat
organisatoriskt och bedömargruppen anser att lärosätet har en genomtänkt organisation av
kvalitetsarbetet på flera nivåer. Närheten mellan lärare och studenten skapar förutsättningar för
kvalitetsutveckling. Lärosätet genomför flera förändringar av svensklärarutbildningen. Exempelvis
håller man på att utveckla arbetet med bedömning, vetenskapliga perspektiv och metoder samt strävar
efter att föra litteraturvetenskap och -didaktik närmare språkvetenskap och -didaktik. Det förblir dock
oklart för bedömargruppen var i lärosätets organisation för kvalitetsarbete som man har identifierat
dessa olika utvecklingsområden. Men gruppen anser att lärosätet har en uppföljning och utvärdering,
särskilt av svensklärarutbildningen, som medför att man vidtar åtgärder och ger återkoppling till
relevanta intressenter. För att verka för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid
har studievägledare regelbunden kontakt med den programansvariga och utbildningsledaren för att gå
igenom och följa upp studenternas studiesituation och en individuell studieplan upprättas vid behov.
Lärosätet rekommenderas dock att analysera genomströmningen för svensklärarutbildningen för att
kunna ta ställning till om det behövs några ämnesspecifika stödinsatser.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen menar att lärosätets organisation för studentmedverkan är tillfredsställande och att
medvetenheten om ansvaret för studentinflytande är en styrka. Dock är det något oklart hur det
formella och det informella inflytandet fungerar i praktiken, bland annat hur studenters synpunkter
omhändertas av lärosätet. Lärosätet rekommenderas därför att stärka förutsättningarna för en bred
och öppen dialog med studenterna samt fundera på om det behövs några åtgärder för att främja
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inflytandet – särskilt för studenter på svensklärarutbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Samverkan med skolsamhället är väl utvecklat liksom samverkan med andra institutioner som är
relevanta för yrkesutövningen. Det sker framför allt genom VFU, men fältstudier och en
professionsdag för studenter ingår också. Det finns också samverkan med exempelvis barn- och
ungdomspsykiatrin, man gör studiebesök i tingsrätten och på länsmuseum samt driver ett
integrationsprojekt i samarbete med en konsthall. Bedömargruppen skulle gärna se att ytterligare
samverkan, till exempel med biliotek, för att göra den än mer relevant för svensklärarutbildningen. Det
bör finnas goda möjligheter att vidareutveckla samverkan, inte minst inom idrott och kultur. Lärosätet
visar på olika sätt att utbildningen omhändertar frågor som är centrala för lärares yrkesutövning i ett
föränderligt arbetsliv.
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gymnasieskolan i
undervisningsämnet dans
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Lärosätet ger inte tillräckliga förutsättningar i form av personal och miljö för att bedriva UVK i den
omfattning som nu sker (delar av UVK ligger på Stockholms universitet), även om utbildningsvolymen
är liten. Den konstnärliga kompetensen har prioriterats för personalen anställd vid SKH, medan den
vetenskapliga kompetensen främst representeras av lärarna på Stockholms universitet.
Bedömargruppen ser ett behov av en tydligare övergripande funktion med ansvar för att bevaka och
samordna alla de kompetenser som utbildningen berör. Lärosätet redovisar samtidigt en övertygande
strategi för att öka forskningskompetensen i lärarlagen, men både den allmändidaktiska och den
dansdidaktiska kompetensen behöver stärkas.
För inriktningen dans bedöms inte heller bedömningsgrunden Personal som tillfredsställande,
eftersom det saknas tillräcklig vetenskaplig kompetens inom allmändidaktik, danspedagogik samt
didaktik. Ett tydligt utvecklingsområde är därför att öka den vetenskapliga kompetensen inom
personalgruppen. Den professionsrelaterade kompetensen bedöms inte heller stå i proportion till
volym, innehåll och genomförande på lång eller kort sikt, och bedömargruppen rekommenderar
lärosätet att anställa fler lärare med erfarenhet från det fält som utbildningen riktas mot. Den
konstnärliga kompetensen bedöms vara adekvat på kort sikt, men eftersom många är visstidsanställda
är långsiktigheten osäker menar bedömargruppen.
Inom UVK bedöms lärosätet bedriva utbildning i en konstnärligt högt kvalificerad och
forskningsmässigt delvis integrerad miljö med internationell profil där samverkan sker med Stockholms
universitet när det gäller UVK. Studenterna är del av både den konstnärliga och ämnesdidaktiska
miljön som finns vid lärosätet, och via UVK finns vissa möjligheter att ta del av den
utbildningsvetenskapliga miljön vid Stockholms universitet.
Inom inriktningen dans anser dock bedömargruppen att det inte finns en tillräckligt utbyggd
vetenskaplig miljö för utbildningen, eftersom det saknas kompetens inom framför allt danspedagogik.
Samarbetet med Stockholms universitet är inte tillräckligt för att skapa kurser på avancerad nivå inom
danspedagogik. Ett tydligt utvecklingsområde är därför att öka den vetenskapliga kompetensen inom
personalgruppen. Det finns inte heller en tillräckligt väl utbyggd professionsinriktad miljö, eftersom det
inte finns tillräckligt med personal med tydlig koppling till yrkesområdet i utbildningen. Att studenterna
får ytterligare tillgång till aktiva gymnasielärares yrkesrelaterade erfarenheter ser bedömargruppen
som ett utvecklingsområde i utbildningen, och bedömargruppen rekommenderar lärosätet att anställa
fler lärare med erfarenhet från det fält som utbildningen riktas mot. Det finns en konstnärlig
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utbildningsmiljö vid lärosätet som är relevant för utbildningen, och en styrka i utbildningen är att den
konstnärliga och tvärkonstnärliga miljö som studenterna vistas i vid lärosätet tydligt knyts an till
ämneslärarutbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet ett aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete, uppfylls inte i utbildningen. På grundläggande nivå finns det goda förutsättningar för
lärosätet att möjliggöra för studenterna att nå målet. En styrka som bedömargruppen har
uppmärksammat är hur teori och praktik, handling och reflektion samt konst och didaktik knyts
samman i de kurser som beskrivs, samt hur undervisnings- och examinationsformerna varieras på ett
genomtänkt sätt. Vad som däremot saknas i utbildningen är möjligheter för studenterna att få insikt i
det danspedagogiska och dansvetenskapliga området på avancerad nivå, Ett utvecklingsområde är att
inom utbildningen vid lärosätet arbeta för en mer enhetlig och stabil vetenskaplig grund för
danspedagogik och att erforderliga resurser knyts till utbildningen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Målet är svårt att bedöma i förhållande till den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) separerat från ämnes- och ämnesdidaktiska studier, och i
förhållande till att delar av UVK bedrivs inom Stockholms universitet. Men bedömargruppen anser att
den vetenskapliga kompetensen på lärosätet behöver stärkas för att detta mål ska kunna garanteras,
både inom UVK och inom utbildningen i sin helhet, i första hand när det gäller vetenskapsteori och
kvantitativ metod. Även om studenterna redan tidigt i utbildningen får möta vetenskapliga texter,
metoder och teorier på en grundläggande nivå, saknas det möjligheter för studenterna att utveckla en
fördjupad kunskap i vetenskapsteori, samt kvalitativa och kvantitativa metoder. En rekommendation
från bedömargruppen är att lärosätet anställer fler disputerade lärare och forskare inom området
danspedagogik för att möjliggöra att studenterna får möta teorier och metoder som även har bäring på
det danspedagogiska området. När det gäller relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen finner bedömargruppen att utbildningens upplägg
och genomförande möjliggör en sådan kunskapsutveckling genom en god koppling mellan teori och
praktik i utbildningen.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inte. Bedömargruppen menar att studenterna får möjligheter att
på en grundläggande nivå tillägna sig de färdigheter och förmågor som målet stipulerar, men anser att
detta saknas på avancerad nivå. Lärosätet erbjuder förvisso studenterna i huvudsak tillräckliga
förutsättningar att med tydlig progression utveckla de förmågor som målet mäter inom UVK. Den
forskning som aktualiseras har ett tydligt fokus på normkritik och postmodern teori, vilket kan ses som
motiverat i relation till ämnets traditioner, men framträder även som en viss teoretisk och metodologisk
begränsning. Att knyta ämnesdidaktiska forskare till utbildningen som kan förmedla forskning i
undervisningen och förbereda studenterna att genomföra vetenskapliga arbeten på avancerad nivå,
ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde. Ett annat är att formulera lärandemålen på
avancerad nivå på ett tydligt sätt för att säkerställa en måluppfyllelse som harmonierar med de
nationella målen för utbildning på avancerad nivå. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar
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till måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom inriktningen är så omfattande att
utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Lärosätet redovisar en
övertygande programstruktur där ämneskurserna och UVK-kurserna tydligt integreras med den
verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU), som behandlar och examinerar både didaktiska,
ämnesdidaktiska och metodiska aspekter. Ämnet och en mindre studentgrupp gör det naturligt att
tillämpa och utvärdera olika dansundervisningsmetoder. En styrka enligt bedömargruppens
uppfattning är att upplägget av utbildningen säkerställer målet på flera sätt. En svaghet är att det inte
tydligt framkommer för bedömarna, varken i självvärderingen eller intervjuerna, hur didaktisk och
ämnesdidaktisk teori integreras i kompetensområdet på avancerad nivå. Att tydliggöra detta i
utbildningen ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls, främst genom VFU men även kopplat till ämnes- och ämnesdidaktiska kurser samt
UVK-kurser. VFU-kvaliteten varierar, men studenterna uppger att även mindre goda VFU-erfarenheter
hanteras konstruktivt inom utbildningen. Examinationen av målet sker genom studenternas
självvärdering, handledarens VFU-utlåtande och trepartssamtal, vilket bedömargruppen anser ger ett
genomtänkt intryck. Bedömargruppen uppmuntrar lärosätet att fortsätta arbetet med VFU-placeringar,
för att alla studenter ska få så bra VFU-placeringar som möjligt och förberedas för dessa i god tid.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Lärosätet visar på
ett övertygande sätt hur VFU- och UVK-kurser bidrar till att studenterna utvecklar reflekterande
förmåga i relation till samhälleliga, värdegrundsbaserade och etiska frågor. UVK-kurserna om sociala
relationer, juridik och etik i skolan som behandlar normalitet och elevers integritet lyfts särskilt fram av
lärosätet.
Jämställdhetsperspektivet beaktas inom utbildningen. Lärosätet för ett medvetet jämställdhetsarbete
på flera nivåer, vilket även innefattar själva utbildningen, där jämställdhet är en viktig aspekt av
utbildningens fokus på normkritik och genuspedagogik. Jämställdhet och normkritiska perspektiv
förekommer som teman i kurser och jämställdhet tas i beaktande när exempelvis litteraturlistor
fastställs. Bedömargruppen skulle däremot vilja se att ytterligare ansträngningar gjordes för att
studenterna ska få möjligheter att tränas och förberedas för att arbeta med elevers jämställda
möjligheter till lärande i skolan.
Lärosätet har ett fungerande system för utvärdering, återkoppling och åtgärdsprogram. Lärosätets har
nära kontakter mellan lärare och studenter kompletterat med ett digitalt utvärderingssystem för att
säkerställa anonymiteten, samt olika forum för att utvärdera och utveckla utbildningen i samverkan
med studenter och andra lärosäten. Bedömargruppen ser ett behov av mer systematisk uppföljning av
studenternas erfarenheter från Stockholms universitets kurser inom UVK och inom det andra ämnet,
om studenterna läser det på Stockholms universitet. Skälet är både att utveckla den egna utbildningen
och att ge stöd åt studenterna under utbildningen. En styrka är att kursvärderingar sker på flera nivåer,
även muntliga. Lärosätet verkar för att studenterna genomför utbildningen inom planerad studietid
genom den kontinuerliga kontakt som framför allt programsamordnaren har med studenterna. Ett
viktigt utvecklingsområde är att utveckla instanser som tydligare fångar upp studenter som riskerar att
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inte nå mål på avsatt tid och att underlätta i utbildningens struktur så att studenter inte behöver läsa
mer än på helfart.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande
Studentperspektivet beaktas av lärosätet på ett tillfredsställande sätt, och arbete pågår för att stärka
studentinflytandet. Små studentgrupper medför att studenterna har lätt att kontakta lärare och
utbildningsanordnare, och på så vis påverka sin utbildning. En nackdel är att detta också kan medföra
svårigheter att ta upp känsligare frågor, vilket lärosätet är medvetet om.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Arbetslivsperspektivet beaktas på ett i flera avseenden övertygande sätt. Både utbildningens
högskoleförlagda kurser och VFU-kurser är användbara och förbereder studenterna för att både
teoretiskt och praktiskt möta förändringar i arbetslivet. En anmärkningsvärd bredd uppvisas i flera
praktiknära samarbetsprojekt, genom samarbeten med andra lärarutbildningar och konstnärliga
utbildningar och genom att studenterna för göra egna dansföreställningar. Det pågår även ett
samarbete med Liljeholmens gymnasium, där studenterna får möjlighet att undervisa nyanlända elever
i dans.
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Stockholms universitet
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Stockholms universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4490

Ifrågasatt
kvalitet

grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Bedömargruppen noterar inledningsvis att lärosätet erbjuder ämneslärarutbildning med inriktning mot
undervisningsämnet matematik i gymnasieskolan i tre varianter, med olika utbildningsplaner och olika
programansvariga institutioner. Matematik är alltid andra ämne i två av dessa varianter, som
gemensamt benämns den integrerade strukturen. Den tredje varianten är den ämneskoncentrerade
strukturen, där matematik kan vara antingen första eller andra ämne. Bedömningen av lärosätets
ämneslärarutbildningar med inriktning matematik har försvårats av att stor del av ämnesdidaktiken har
placerats inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och att lärosätets självvärdering för UVK
inte beskriver de ämnesdidaktiska kurserna i relation till inriktningen matematik.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) är personalen huvudsakligen tillsvidareanställd och
en majoritet har lärarutbildning, varav en hög andel med ämneslärarexamen och högskolepedagogisk
utbildning. Andelen disputerade är tillfredsställande. För professionsrelevant kompetens svarar
adjungerade adjunkter. Inom inriktningen matematik har lärosätet god tillgång till väl kvalificerad
personal i både matematik och matematikdidaktik. Det finns lärare i matematik som också har god
matematikdidaktisk kompetens, vilket innebär goda förutsättningar för en sammanhållen
ämneslärarutbildning i matematik.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan säkerställer lärosätet att utbildningsmiljön bottnar i både
professionskunnande och forskning med innehållslig bredd, i form av flera utbildningsvetenskapligt
inriktade forskningsmiljöer fördelade på olika institutioner. Inom inriktningen matematik utgår
utbildningsmiljön från starka forskningsmiljöer i matematik och matematikdidaktik. Det är framför allt
forskningen och forskningsmiljön i matematikdidaktik som är tillgänglig för studenterna och som har
tydlig yrkesrelevans. Självständiga arbeten kan knytas till lärarnas forskningsprojekt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls eftersom poängutrymmet för matematik och matematikdidaktik huvudsakligen används för
studier i matematik. Inom den ämneskoncentrerade strukturen bidrar kurserna i matematikdidaktik till
att utveckla studenternas breda kunnande i matematik. Bedömargruppen anser att utbildningen i sin
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helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan för den integrerade strukturen,
men brister i den ämneskoncentrerade strukturen där vetenskaplig progression mellan UVK, ämne
och ämnesdidaktik inte framgår. Studenterna möter kvantitativa och kvalitativa metoder för
datainsamling i kurserna. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess
betydelse för yrkesutövningen avhandlas i kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK),
ämnesdidaktiska kurser och i anslutning till verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för den integrerade
strukturen. Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet uppfylls inte inom inriktningen matematik i den ämneskoncentrerade
strukturen. Lärosätet säkerställer inte att studenterna har uppnått tillräckliga kunskaper om
vetenskaplig metod och källhantering innan de påbörjar ett självständigt arbete på avancerad nivå.
Vidare saknas i kursplanen för det självständiga arbetet krav på matematiskt ämnesinnehåll, och det
saknas krav på att arbetet ska planeras så att det blir relevant för matematiklärares yrkesutövning.
Därmed säkerställs inte måluppfyllelse avseende relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet och dess betydelse för matematikundervisning i årskurs 7-9. Trots att den
utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse i den integrerade strukturen anser
bedömargruppen att bristerna inom inriktningen matematik i den ämneskoncentrerade strukturen är så
omfattande att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat behandlas på ett tillfredsställande sätt inom den utbildningsvetenskapliga
kärnan. Studenterna tränas i att identifiera didaktiska och ämnesdidaktiska forskningsproblem och hur
detta kan kopplas till konkret undervisning. I VFU-kursen ska studenterna till exempel självständigt och
ansvarsfullt leda och utveckla undervisning utifrån adekvata ämnes- och ämnesdidaktiska och
didaktiska kunskaper. Studenterna får arbeta praktiskt med lektionsplaneringar som vilar på
vetenskaplig grund vilket bedömargruppen ser som positivt. Målet om att kritiskt och självständigt
tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat uppfylls
inte inom inriktningen matematik. Det är oklart i vilken utsträckning matematikdidaktik behandlas i de
kurser i ämnesdidaktik som ingår i UVK. Vidare ger lärosätet exempel från en kurs i matematikdidaktik i
den integrerade strukturen som har otydlig förankring i matematikdidaktisk forskning och begränsad
relevans för inriktningen mot årskurs 7-9. Ett annat exempel är begreppsbildning som i den
ämneskoncentrerade strukturen behandlas i slutet av utbildningen, men borde ha behandlats betydligt
tidigare. Bedömargruppen anser därför att det finns anledning att se över innehållet och progressionen i
de matematikdidaktiska kurserna. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till
måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom inriktningen matematik är så omfattande att
utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan. Lärosätet säkerställer måluppfyllelse i att tillämpa didaktik och
ämnesdidaktik inklusive metodik genom progression inom ramen för UVK och VFU samt i relation till
studenternas ämnesdidaktiska kurser. Lärosätet redovisar en variation i examinationsformer.
Studenterna får arbeta med konkreta elevuppgifter till exempel att studenterna får träna på hur olika
moment utförs i klassrummet samt utforma och kritiska granska lektionsupplägg och
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lektionsplaneringar. Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom
inriktningen matematik eftersom lärosätet har en väl genomtänkt progression inom UVK och VFU som
utvecklar studenternas förmåga att undervisa. Bedömargruppen anser att lärosätet på ett trovärdigt
sätt har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inom UVK. Lärosätet säkerställer måluppfyllelse genom progression inom ramen för
UVK och VFU samt i relation till studentens ämnesdidaktiska kurser. Studenten ska också anknyta till
olika professioner i skolan, i synnerhet specialpedagoger. Vidare handlar det om villkor för lärande,
ledarskap i klassrummet, olika diagnoser och hur man kan förhålla sig till elevers skiftande behov och
förutsättningar, mångkulturalitet, särbegåvning, flerspråkighet och gruppkonstellationsfrågor i
undervisningen. Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera
varje elevs lärande uppfylls inom inriktningen matematik. Det finns en väl genomtänkt progression
inom UVK och VFU. Lärosätet beskriver särskilt hur studenternas fördjupade ämneskunskaper bidrar
till förmågan att göra välavvägda didaktiska val och anpassa undervisningen till elevers olika behov.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Lärosätet visar att
måluppfyllelse för bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling säkerställs genom
kursens genomförande och examinationer. Studenterna möter etiska aspekter genom examinerande
moment i VFU:n. Bedömargruppen delar lärosätets mening att det är ett utvecklingsområde hur man
arbetar med hållbar utveckling. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet
möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Lärosätet har en plan för jämställdhetsarbetet och det finns ett utpekat ansvar på olika nivåer att beakta
jämställdhetsperspektivet jämte handlingsplaner och rutiner i anslutning till program- och
kursplanearbete. Jämställdhetsperspektivet aktualiseras i UVK-kurserna genom exempelvis historiska
perspektiv på könsskillnader samt i moment som belyser identitet och identitetsskapande, normer och
värdegrund, likabehandling och diskriminering. Inom inriktningen matematik ingår
jämställdhetsperspektivet tydligt i vissa kurser. Exempelvis analyserar studenterna jämställdheten i
läromedel, och inför VFU uppmanas studenterna vara observanta på hur läraren fördelar frågor. Vid
institutionerna finns också ett pågående jämställdhetsarbete. Exempelvis ser man över författare till
kurslitteratur och fördelningen mellan kvinnliga och manliga föreläsare på kurserna.
Det sker ett systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer för uppföljning, åtgärder och återkoppling.
Övergripande är programrådet som träffas kontinuerligt och diskuterar kvalitets- och utvecklingsbehov i
utbildningen. Programråden har en viktig roll för kvalitetsarbetet i och med att studenterna,
skolhuvudmännen och alla kursansvariga institutioner är representerade. Ämneslärarstudenter med
inriktning matematik är representerade i samtliga tre programråd inom ämneslärarutbildningen.
Programråden genomför termins- och programutvärderingar som sammanställs och skickas till alla
kursansvariga institutioner. För att höja genomströmningen i de inledande studierna har grundkursen i
matematik modifierats med fler examinerande moment, studentaktiva arbetssätt och filmade
föreläsningar.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet har riktlinjer för studentinflytande och arvoderade studentrepresentanter bereds plats i olika
organ. Det finns både formella och informella möjligheter för studenterna att lämna synpunkter och
delta aktivt för att utveckla utbildningen. Lärosätet uppmuntrar studenterna att bilda lokala studentråd
vid de programansvariga institutionerna och i nuläget finns aktiva studentråd vid alla tre. Vidare
genomförs regelbundna samtal mellan studenter och utbildningsansvariga.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet redovisar exempel på samverkan med skolhuvudmän inom VFU, handledarutbildning och i
form av utvecklingsprojekt på vetenskaplig grund, som förbereder studenterna för ett föränderligt
arbetsliv. Inom inriktningen matematik finns flera förväntade studieresultat i olika kurser där
studenterna ska utveckla ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till dagens styrdokument och praktik.
De får därigenom möjlighet att utveckla ett professionellt förhållningssätt till framtida pedagogiska och
didaktiska idéer och nya styrdokument och råd från Skolverket. I matematikdidaktik har man god
kontakt med skolor genom VFU och fortbildning. Flera lärare har, eller har haft, expertuppdrag på
Skolverket. Studenterna får också kunskaper om nyanlända elever och språkutvecklande arbetssätt
samt praktisk erfarenhet och teoretisk grund för ett sunt förhållningssätt till digitala verktyg i
undervisningen.
Stockholms universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4486

Ifrågasatt
kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Bedömargruppen noterar inledningsvis att lärosätet erbjuder ämneslärarutbildning med inriktning mot
undervisningsämnet matematik i gymnasieskolan i tre varianter, med olika utbildningsplaner och olika
programansvariga institutioner. Matematik är alltid andra ämne i två av dessa varianter, som
gemensamt benämns den integrerade strukturen. Den tredje varianten är den ämneskoncentrerade
strukturen, där matematik kan vara antingen första eller andra ämne. Bedömningen av lärosätets
ämneslärarutbildningar med inriktning matematik har försvårats av att stor del av ämnesdidaktiken har
placerats inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) och att lärosätets självvärdering för UVK
inte beskriver de ämnesdidaktiska kurserna i relation till inriktningen matematik.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) är personalen huvudsakligen tillsvidareanställd och
en majoritet har lärarutbildning, varav en hög andel med ämneslärarexamen och högskolepedagogisk
utbildning. Andelen disputerade är tillfredsställande. För professionsrelevant kompetens svarar
adjungerade adjunkter. Inom inriktningen matematik har lärosätet god tillgång till väl kvalificerad
personal i både matematik och matematikdidaktik. Det finns lärare i matematik som också har god
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matematikdidaktisk kompetens, vilket innebär goda förutsättningar för en sammanhållen
ämneslärarutbildning i matematik.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan säkerställer lärosätet att utbildningsmiljön bottnar i både
professionskunnande och forskning med innehållslig bredd, i form av flera utbildningsvetenskapligt
inriktade forskningsmiljöer fördelade på olika institutioner. Inom inriktningen matematik utgår
utbildningsmiljön från starka forskningsmiljöer i matematik och matematikdidaktik. Det är framför allt
forskningen och forskningsmiljön i matematikdidaktik som är tillgänglig för studenterna och som har
tydlig yrkesrelevans. Självständiga arbeten kan knytas till lärarnas forskningsprojekt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls eftersom poängutrymmet för matematik och matematikdidaktik huvudsakligen används för
studier i matematik. Inom den ämneskoncentrerade strukturen bidrar kurserna i matematikdidaktik till
att utveckla studenternas breda kunnande i matematik. Bedömargruppen anser att utbildningen i sin
helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan för den integrerade strukturen,
men brister i den ämneskoncentrerade strukturen där vetenskaplig progression mellan UVK, ämne
och ämnesdidaktik inte framgår. Studenterna möter kvantitativa och kvalitativa metoder för
datainsamling i kurserna. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess
betydelse för yrkesutövningen avhandlas i kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK),
ämnesdidaktiska kurser och i anslutning till verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för den integrerade
strukturen. Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet uppfylls inte inom inriktningen matematik i den ämneskoncentrerade
strukturen. Lärosätet säkerställer inte att studenterna har uppnått tillräckliga kunskaper om
vetenskaplig metod och källhantering innan de påbörjar ett självständigt arbete på avancerad nivå.
Vidare saknas i kursplanen för det självständiga arbetet krav på matematiskt ämnesinnehåll, och det
saknas krav på att arbetet ska planeras så att det blir relevant för matematiklärares yrkesutövning.
Därmed säkerställs inte måluppfyllelse avseende relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet och dess betydelse för matematikundervisning i gymnasieskolan. Trots att den
utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse i den integrerade strukturen anser
bedömargruppen att bristerna inom inriktningen matematik i den ämneskoncentrerade strukturen är så
omfattande att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat behandlas på ett tillfredsställande sätt inom den utbildningsvetenskapliga
kärnan. Studenterna tränas i att identifiera didaktiska och ämnesdidaktiska forskningsproblem och hur
detta kan kopplas till konkret undervisning. I VFU-kursen ska studenterna till exempel självständigt och
ansvarsfullt leda och utveckla undervisning utifrån adekvata ämnes- och ämnesdidaktiska och
didaktiska kunskaper. Studenterna får arbeta praktiskt med lektionsplaneringar som vilar på
vetenskaplig grund vilket bedömargruppen ser som positivt. Målet om att kritiskt och självständigt
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tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat uppfylls
inte inom inriktningen matematik. Det är oklart i vilken utsträckning matematikdidaktik behandlas i de
kurser i ämnesdidaktik som ingår i UVK. Vidare ger lärosätet exempel från en kurs i matematikdidaktik i
den integrerade strukturen som har otydlig förankring i matematikdidaktisk forskning och svag relevans
för inriktningen mot gymnasieskolan. Ett annat exempel är begreppsbildning som i den
ämneskoncentrerade strukturen behandlas i slutet av utbildningen, men borde ha behandlats betydligt
tidigare. Bedömargruppen anser därför att det finns anledning att se över innehållet och progressionen i
de matematikdidaktiska kurserna. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till
måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom inriktningen matematik är så omfattande att
utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan säkerställer lärosätet måluppfyllelse i att tillämpa didaktik och
ämnesdidaktik inklusive metodik genom progression inom ramen för UVK och VFU samt i relation till
studenternas ämnesdidaktiska kurser. Lärosätet redovisar en variation i examinationsformer.
Studenterna får arbeta med konkreta elevuppgifter till exempel att studenterna får träna på hur olika
moment utförs i klassrummet samt utforma och kritiska granska lektionsupplägg och
lektionsplaneringar. Målet uppfylls inom inriktningen matematik eftersom lärosätet har en väl
genomtänkt progression inom UVK och VFU som utvecklar studenternas förmåga att undervisa.
Bedömargruppen anser att lärosätet på ett trovärdigt sätt har visat att utbildningen i sin helhet
möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Lärosätet säkerställer måluppfyllelse genom progression inom ramen för UVK och
VFU samt i relation till studentens ämnesdidaktiska kurser. Studenten ska också anknyta till olika
professioner i skolan, i synnerhet specialpedagoger. Vidare handlar det om villkor för lärande, ledarskap
i klassrummet, olika diagnoser och hur man kan förhålla sig till elevers skiftande behov och
förutsättningar, mångkulturalitet, särbegåvning, flerspråkighet och gruppkonstellationsfrågor i
undervisningen. Målet uppfylls inom inriktningen matematik. Det finns en väl genomtänkt progression
inom UVK och VFU. Lärosätet beskriver särskilt hur studenternas fördjupade ämneskunskaper bidrar
till förmågan att göra välavvägda didaktiska val och anpassa undervisningen till elevers olika behov.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Lärosätet visar att
måluppfyllelse för bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling säkerställs genom
kursens genomförande och examinationer. Studenterna möter etiska aspekter genom examinerande
moment i VFU:n. Bedömargruppen delar lärosätets mening att det är ett utvecklingsområde hur man
arbetar med hållbar utveckling. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet
möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Lärosätet har en plan för jämställdhetsarbetet och det finns ett utpekat ansvar på olika nivåer att beakta
jämställdhetsperspektivet jämte handlingsplaner och rutiner i anslutning till program- och
kursplanearbete. Jämställdhetsperspektivet aktualiseras i UVK-kurserna genom exempelvis historiska
perspektiv på könsskillnader samt i moment som belyser identitet och identitetsskapande, normer och
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värdegrund, likabehandling och diskriminering. Inom inriktningen matematik ingår
jämställdhetsperspektivet tydligt i vissa kurser. Exempelvis analyserar studenterna jämställdheten i
läromedel, och inför VFU uppmanas studenterna vara observanta på hur läraren fördelar frågor. Vid
institutionerna finns också ett pågående jämställdhetsarbete. Exempelvis ser man över författare till
kurslitteratur och fördelningen mellan kvinnliga och manliga föreläsare på kurserna.
Det sker ett systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer för uppföljning, åtgärder och återkoppling.
Övergripande är programrådet som träffas kontinuerligt och diskuterar kvalitets- och utvecklingsbehov i
utbildningen. Programråden har en viktig roll för kvalitetsarbetet i och med att studenterna,
skolhuvudmännen och alla kursansvariga institutioner är representerade. Ämneslärarstudenter med
inriktning matematik är representerade i samtliga tre programråd inom ämneslärarutbildningen.
Programråden genomför termins- och programutvärderingar som sammanställs och skickas till alla
kursansvariga institutioner. För att höja genomströmningen i de inledande studierna har grundkursen i
matematik modifierats med fler examinerande moment, studentaktiva arbetssätt och filmade
föreläsningar.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet har riktlinjer för studentinflytande och arvoderade studentrepresentanter bereds plats i olika
organ. Det finns både formella och informella möjligheter för studenterna att lämna synpunkter och
delta aktivt för att utveckla utbildningen. Lärosätet uppmuntrar studenterna att bilda lokala studentråd
vid de programansvariga institutionerna och i nuläget finns aktiva studentråd vid alla tre. Vidare
genomförs regelbundna samtal mellan studenter och utbildningsansvariga.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet redovisar exempel på samverkan med skolhuvudmän inom VFU, handledarutbildning och i
form av utvecklingsprojekt på vetenskaplig grund, som förbereder studenterna för ett föränderligt
arbetsliv. Inom inriktningen matematik finns flera förväntade studieresultat i olika kurser där
studenterna ska utveckla ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till dagens styrdokument och praktik.
De får därigenom möjlighet att utveckla ett professionellt förhållningssätt till framtida pedagogiska och
didaktiska idéer och nya styrdokument och råd från Skolverket. I matematikdidaktik har man god
kontakt med skolor genom VFU och fortbildning. Flera lärare har, eller har haft, expertuppdrag på
Skolverket. Studenterna får också kunskaper om nyanlända elever och språkutvecklande arbetssätt
samt praktisk erfarenhet och teoretisk grund för ett sunt förhållningssätt till digitala verktyg i
undervisningen.
Stockholms universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4494

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) är personalen huvudsakligen tillsvidareanställd och en
majoritet har lärarutbildning, varav en hög andel med ämneslärarexamen och högskolepedagogisk
utbildning. Andelen disputerade är tillfredsställande. För professionsrelevant kompetens svarar
adjungerade adjunkter. För inriktningen samhällskunskap finns en hög andel disputerad personal och
starka personalresurser inom främst statsvetenskap. För sociologi och nationalekonomi anser
bedömarna att lärarresursen är adekvat men behöver förstärkas. Den yrkesrelaterade och
pedagogiska kompetensen är tillfredsställande. Utvecklingsområden är att hålla samman delarna i ett
samhällskunskapsperspektiv, att stärka yrkesinriktningen och erbjuda en större kontinuitet i
ämnesdidaktiken.
Lärosätet säkerställer att utbildningsmiljön inom UVK bottnar i både professionskunnande och
forskning med innehållslig bredd, i form av flera utbildningsvetenskapligt inriktade forskningsmiljöer
fördelade på olika institutioner samt en nationell forskarskola för lärarutbildare inriktad mot
flerspråkighet. Vad gäller inriktningen samhällskunskap har lärosätet en omfattande forskningsmiljö
med många exempel på relevant forskning för ämnet samhällskunskap. Men bedömargruppen ser
också brister i hur det säkerställs att dessa delar systematiskt kommer ämnet samhällskunskap till del.
Samarbetet mellan personal och miljöer inom ämnesteori och ämnesdidaktik har stärkts. Här
efterfrågar bedömargruppen ett fortsatt arbete för att skapa en ämnesmiljö, där en helhetssyn kan
skapas, diskuteras och problematiseras.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. Efter önskemål från studenter har fördjupningen fått ett ökat inslag av sociologi.
Bedömargruppen ser detta som positivt, men ser fortfarande en stark statsvetenskaplig dominans i
fördjupningen. Därför uppmanar bedömargruppen att ämnet fortsätter att förstärka arbetet med att
kontinuerligt föra resonemang om en helhetssyn på ämneskunskaper i samhällskunskap och vilka
delar som då ska ingå i utbildningen och på vilket sätt.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Studenterna möter kvantitativa och kvalitativa metoder för datainsamling
i kurserna. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för
yrkesutövningen avhandlas i kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK),
ämnesdidaktiska kurser och i anslutning till verksamhetsförlagd utbildning (VFU). För inriktningen
samhällskunskap anser bedömarna att det finns en bra bredd och ett djup för kvantitativa och kvalitativa
forskningsmetoder. Särskilt positivt ser bedömargruppen på att vetenskapsteori och att
forskningsmetoder kontinuerligt tas upp och examineras.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Målet uppfylls i UVK-kurserna genom att studenterna till exempel
tränas i att identifiera didaktiska och ämnesdidaktiska forskningsproblem och hur detta kan kopplas till
konkret undervisning. I VFU-kursen ska studenterna till exempel självständigt och ansvarsfullt leda
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och utveckla undervisning utifrån adekvata ämnes- och ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper.
Studenterna får arbeta praktiskt med lektionsplaneringar som vilar på vetenskaplig grund vilket
bedömargruppen ser som positivt. För inriktningen samhällskunskap efterfrågar bedömarna däremot
fler inslag under ämnesstudierna, där sådant reflekterande och systematiserande får plats. Trots
svagheterna som finns inom undervisningsämnet samhällskunskap anser bedömargruppen att
lärosätet har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls genom progression inom
ramen för UVK och VFU samt i relation till studenternas ämnesdidaktiska kurser. Lärosätet redovisar
en variation i examinationsformer. Studenterna får arbeta med konkreta elevuppgifter till exempel att
studenterna får träna på hur olika moment utförs i klassrummet samt utforma och kritiska granska
lektionsupplägg och lektionsplaneringar. Inom inriktningen samhällskunskap har lärosätet identifierat
svårigheter för studenterna att sätta ihop ingående ämnesdelar till en helhet och har därför stärkt och
utvecklat ämnesdidaktiken för att vara en sammanhållande länk. Detta ser bedömargruppen som en
god utveckling. Men arbetet med att ge ämnesdidaktiken en större kontinuitet genom utbildningen och
en tydligare koppling till samhällskunskapens kunskapsområden behöver fortsättas. Att öva på egen
ämnesundervisning, att reflektera och problematisera denna undervisning med stöd i både
ämnesteori, didaktik och ämnesdidaktik är något som studenterna behöver få fler och mer
systematiska tillfällen till. Trots svagheterna som finns inom undervisningsämnet samhällskunskap
anser bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls genom progression inom ramen för UVK och VFU samt i relation till studentens
ämnesdidaktiska kurser. Studenten ska också anknyta till olika professioner i skolan, i synnerhet
specialpedagoger. Vidare handlar det om villkor för lärande, ledarskap i klassrummet, olika diagnoser
och hur man kan förhålla sig till elevers skiftande behov och förutsättningar, mångkulturalitet,
särbegåvning, flerspråkighet och gruppkonstellationsfrågor i undervisningen. För inriktningen
samhällskunskap är detta däremot enligt bedömargruppen ett tydligt utvecklingsområde för lärosätet.
Men det är också tydligt att ett utvecklingsarbete har inletts, och lärosätet uppmanas att fortsätta detta
arbete både för att öka antalet inslag och göra det i relation till en tydligare helhetssyn.
Bedömargruppen rekommenderar vidare lärosätet att i det fortsatta utvecklingsarbetet tydliggöra UVK
som huvudområde utifrån det vidgade läraruppdraget, som omfattar exempelvis mentorskap, ledarskap
och konflikthantering, och hur detta relaterar till kärnuppdraget undervisning. Trots svagheterna som
finns inom undervisningsämnet samhällskunskap anser bedömargruppen att lärosätet har visat att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet för bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls genom kursens
genomförande och examinationer. Studenterna möter etiska aspekter genom examinerande moment i
VFU:n. Bedömargruppen delar lärosätets mening att det är ett utvecklingsområde hur man arbetar
med hållbar utveckling.
Lärosätet har en plan för jämställdhetsarbetet och det finns ett utpekat ansvar på olika nivåer att
beakta jämställdhetsperspektivet jämte handlingsplaner och rutiner i anslutning till program- och
kursplanearbete. Jämställdhetsperspektivet aktualiseras i UVK-kurserna genom exempelvis historiska
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perspektiv på könsskillnader samt i moment som belyser identitet och identitetsskapande, normer och
värdegrund, likabehandling och diskriminering. Däremot finns det i inriktningen samhällskunskap
utvecklingsmöjligheter för säkerställandet av att studenterna själva kan praktisera ett
jämställdhetsperspektiv och kring en samsyn hos personalen som kan genomsyra bemötande och
litteraturval.
Det sker ett systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer för uppföljning, åtgärder och återkoppling.
Övergripande är programrådet som träffas kontinuerligt och diskuterar kvalitets- och utvecklingsbehov i
utbildningen. Bedömargruppen menar att det på ämnesnivå för samhällskunskap vid lärosätet finns en
god systematik för uppföljning, men efterfrågar en större tydlighet på hur strukturen för faktiska
förändringar i relation till uppföljningen ser ut.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet har riktlinjer för studentinflytande och studeranderepresentanter bereds plats i olika organ.
Studentrepresentanterna är arvoderade. Det finns både formella och informella möjligheter för
studenterna att lämna synpunkter och delta aktivt för att utveckla utbildningen. Även för detta område
efterfrågar bedömargruppen en starkare helhetssyn och ett tydligare ämnesperspektiv.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet redovisar exempel på samverkan med skolhuvudmän inom VFU, handledarutbildning och i
form av utvecklingsprojekt på vetenskaplig grund, som förbereder studenterna för ett föränderligt
arbetsliv. Även för detta område efterfrågar bedömargruppen en starkare helhetssyn och ett tydligare
ämnesperspektiv.
Stockholms universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4479

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande
Personalen inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) är huvudsakligen tillsvidareanställd och en
majoritet har lärarutbildning, varav en hög andel med ämneslärarexamen och högskolepedagogisk
utbildning. Andelen disputerade är tillfredsställande. För professionsrelevant kompetens svarar
adjungerade adjunkter. Även för inriktningen svenska motsvarar det totala antalet verksamma lärare
kravet på vetenskaplig kompetens, och adjunkter har anställts för att förstärka professionsrelevansen.
Institutionerna har strategiska komptensförsörjningsplaner som omfattar svensklärarutbildningens
behov. Flera rekryteringar har under senare tid varit direkt inriktade mot arbetsuppgifter inom
undervisning i svensklärarutbildning och forskning som är relevant för skolämnet svenska.
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Lärosätet säkerställer att utbildningsmiljön bottnar i både professionskunnande och forskning med
innehållslig bredd, i form av flera utbildningsvetenskapligt inriktade forskningsmiljöer fördelade på olika
institutioner samt en nationell forskarskola för lärarutbildare inriktad mot flerspråkighet.
Svensklärarutbildningen är förlagd till vetenskapligt starka institutioner med omfattande
utbildningsuppdrag och forskning som är relevant för yrkesutövningen, till exempel inom
forskningsområdet svenska med didaktisk inriktning. Lärosätet arrangerar nationella och
internationella konferenser, och forskningsresultat redovisas i olika slags publikationer som används i
utbildningen, vilket förstärker sambanden mellan forskning och utbildning. Lärosätet medverkar
dessutom i flera projekt som rör kompetensutveckling av lärare, i samverkan med skolhuvudmän.
Lärare inom utbildningen medverkar också som experter i olika uppdrag för myndigheter såsom
Skolverket. Det finns dock en arbetsdelning, där vetenskaplig kompetens inom språkvetenskap och
litteraturvetenskap framstår som åtskild från språkdidaktik och litteraturdidaktik. Utbildningsmiljön
framstår på så sätt som disciplinärt och ämnesdidaktiskt splittrad, och det finns en risk för att
studenterna också kommer att undervisa svenskämnet i grundskolans årskurs 7–9 på som tudelat.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. I utbildningen ingår redan från start kurser som är inriktade mot dels språkvetenskapliga och
dels litteraturvetenskapliga ämnesområden som är relevanta för yrkesutövningen. Genom att
studenterna väljer litteraturvetenskaplig eller språkvetenskaplig fördjupning under senare delen av
utbildningen kan de få fördjupade kunskaper inom ett av ämnesområdena. Lärandeaktiviteter följs upp
genom varierande examinationsformer. Lärosätet arbetar också med att vidareutveckla
examinationsformer.
Målet gällande vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Studenterna möter kvantitativa och kvalitativa metoder för datainsamling
i kurserna. I utbildningen ingår även kurser som är inriktade mot kravet på vetenskapligt
förhållningssätt och frågan om betydelsen av beprövad erfarenhet på både allmän vetenskapsteoretisk
nivå och ämnesspecifik nivå. På så sätt har studenterna möjlighet att utveckla sin akademiska
litteracitet i förhållande till yrkesutövningen. Måluppfyllelsen säkerställs genom lärandeaktiviteter och
examinationer i kombination med det självständiga arbetet på avancerad nivå. Kvalitativa metoder
dominerar i de självständiga arbetena, även om kvantitativa metoder behandlas främst inom
språkvetenskap. Lärosätet arbetar för att förstärka den metodologiska pluralismen. Relationen mellan
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen avhandlas i
kurserna inom UVK, ämnesdidaktiska kurser och i anslutning till verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inom UVK men säkerställs inte inom inriktningen svenska. I UVK
tränat studenterna på att identifiera didaktiska och ämnesdidaktiska forskningsproblem och hur detta
kan kopplas till konkret undervisning. I VFU-kursen ska studenterna till exempel självständigt och
ansvarsfullt leda och utveckla undervisning utifrån adekvata ämnes- och ämnesdidaktiska och
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didaktiska kunskaper. Studenterna får arbeta praktiskt med lektionsplaneringar som vilar på
vetenskaplig grund vilket bedömargruppen ser som positivt. Det är också positivt att studenterna
kontinuerligt tillvaratar relevant och aktuell litteraturvetenskaplig och språkvetenskaplig forskning som
är relevant för yrkesutövningen. Men eftersom ämnesdidaktiken ingår i UVK anser bedömargruppen
att det blir otydligt hur svensklärarutbildningens olika delar kopplas samman, särskilt litteraturdidaktik
med litteraturvetenskap och språkdidaktik med språkvetenskap. Sammantaget anser bedömargruppen
att utbildningen har flera olika lärandeaktiviteter och examinationer som möjliggör måluppfyllelse. Dock
blir progressionen otydlig, och bedömargruppen ser flera svagheter i utbildningen som tillsammans
tyder på att måluppfyllelsen inte säkerställs.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls genom progression inom
ramen för UVK och VFU samt i relation till studenternas ämnesdidaktiska kurser. Lärosätet redovisar en
variation i examinationsformer. Studenterna får arbeta med konkreta elevuppgifter till exempel att
studenterna får träna på hur olika moment utförs i klassrummet samt utforma och kritiska granska
lektionsupplägg och lektionsplaneringar. I utbildningen ingår därmed lärandeaktiviteter med tillhörande
examinationer i syfte att utveckla studenternas förmågor samtidigt som dessa transformerade kan
användas i den egna yrkesutövningen. VFU har placerats i terminer där enbart kurser i UVK ingår,
men ett sådant upplägg kan hindra förbindelserna mellan didaktik och ämnesdidaktik. Etablerad
handledarutbildning, ett nytt VFU-avtal och pågående utvecklingsarbete skapar dock förutsättningar
för stärkta förbindelser mellan lärandeaktiviteter och examinationer i högskoleförlagd utbildning och
bedömningen av studentens prestationer inom VFU. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs lärande
uppfylls inom UVK men säkerställs inte inom inriktningen svenska. Bedömargruppen anser att
utbildningen har flera olika lärandeaktiviteter och examinationer som möjliggör måluppfyllelse, framför
allt i UVK och VFU. Studenten ska anknyta till olika professioner i skolan, i synnerhet
specialpedagoger. Vidare handlar det om villkor för lärande, ledarskap i klassrummet, olika diagnoser
och hur man kan förhålla sig till elevers skiftande behov och förutsättningar, mångkulturalitet,
särbegåvning, flerspråkighet och gruppkonstellationsfrågor i undervisningen. Bedömargruppen
rekommenderar lärosätet att i det fortsatta utvecklingsarbetet tydliggöra UVK som huvudområde utifrån
det vidgade läraruppdraget, som omfattar exempelvis mentorskap, ledarskap och konflikthantering, och
hur detta relaterar till kärnuppdraget undervisning. Det finns en progression inom ramen för UVK och
VFU samt i relation till de av studentens ämnesdidaktiska kurser som ligger inom UVK. Men eftersom
ämnesdidaktiken ingår i UVK blir det blir otydligt hur svensklärarutbildningens olika delar kopplas
samman, särskilt litteraturdidaktik med litteraturvetenskap och språkdidaktik med språkvetenskap.
Samtidigt visar lärosätet i underlagen en medvetenhet, mer på ett allmändidaktiskt plan, om att
utbildningen ska vara inriktad mot varje elevs lärande och utveckling. Progressionen och
säkerställandet av måluppfyllelse inom inriktningen svenska blir därmed otydlig för bedömargruppen
som rekommenderar lärosätet att se över lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer i tillämpliga
kurser.
Målet för bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls genom kursens
genomförande och examinationer. Studenterna möter etiska aspekter genom examinerande moment i
VFU:n. Bedömargruppen delar lärosätets mening att det är ett utvecklingsområde hur man arbetar med
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hållbar utveckling.
Lärosätet har en plan för jämställdhetsarbetet och det finns ett utpekat ansvar på olika nivåer att beakta
jämställdhetsperspektivet jämte handlingsplaner och rutiner i anslutning till program- och
kursplanearbete. Jämställdhetsperspektivet aktualiseras i UVK-kurserna genom exempelvis historiska
perspektiv på könsskillnader samt i moment som belyser identitet och identitetsskapande, normer och
värdegrund, likabehandling och diskriminering. Flera olika lärandeaktiviteter och examinationer i
svensklärarutbildningen tyder enligt bedömargruppen på att studenterna förbereds på att beakta och
kommunicera jämställdhetsperspektivet i den pedagogiska verksamheten.
Det sker ett systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer för uppföljning, åtgärder och återkoppling.
Övergripande är programrådet som träffas kontinuerligt och diskuterar kvalitets- och utvecklingsbehov i
utbildningen. Bedömargruppen ser systematiken och bredden i kvalitetsarbetet som en styrka.
Systematiken skapar förutsättningar för empiriskt grundade utvecklingsområden och åtgärder som är
direkt relevanta för relationen mellan språkvetenskap och språkdidaktik respektive litteraturvetenskap
och litteraturdidaktik liksom sinsemellan dem. Lärosätet har vidtagit åtgärder för att stödja studenterna
i att genomföra utbildningen inom planerad studietid, vilket också har resulterat i ökad
genomströmning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet har riktlinjer för studentinflytande och studeranderepresentanter bereds plats i olika organ.
Studentrepresentanterna är arvoderade. Den programansvariga institutionen arbetar aktivt i samarbete
med lärosätets studentkår för att säkra studentmedverkan i formella organ, bland annat ett
programråd. Kursvärderingar genomförs på sedvanligt sätt och studenterna har också möjlighet att
framföra sina synpunkter mer informellt. Det finns därmed både formella och informella möjligheter för
studenterna att lämna synpunkter och delta aktivt för att utveckla utbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet redovisar exempel på samverkan med skolhuvudmän inom VFU, handledarutbildning och i
form av utvecklingsprojekt på vetenskaplig grund, som förbereder studenterna för ett föränderligt
arbetsliv. Bedömargruppen anser att lärosätet har en god samverkan med skolhuvudmän för att
genomföra och kvalitetssäkra VFU, och i form av utbildning på forskarnivå för yrkesverksamma lärare.
Lärare, främst inriktade mot språkdidaktik, medverkar i uppdragsforskning och i andra uppdrag för att
utveckla yrkesverksamma svensklärares undervisning. De generiska förmågor som studenterna
utvecklar under svensklärarutbildningen skapar förutsättningar för yrkesverksamhet inom främst
annan utbildning, fritid och kultur.
Stockholms universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
svenska

A-2018-08-4501

Hög kvalitet

Ölk

BESLUT

298(360

Datum

Reg.nr

2020-02-18

411-00374-18
411-00375-18
411-00376-18
411-00377-18

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Personalen inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) är huvudsakligen tillsvidareanställd och en
majoritet har lärarutbildning, varav en hög andel med ämneslärarexamen och högskolepedagogisk
utbildning. Andelen disputerade är tillfredsställande. För professionsrelevant kompetens svarar
adjungerade adjunkter. Även för inriktningen svenska motsvarar det totala antalet verksamma lärare
kravet på vetenskaplig kompetens, och adjunkter har anställts för att förstärka professionsrelevansen.
Institutionerna har strategiska komptensförsörjningsplaner som omfattar svensklärarutbildningens
behov. Flera rekryteringar har under senare tid varit direkt inriktade mot arbetsuppgifter inom
undervisning i svensklärarutbildning och forskning som är relevant för skolämnet svenska.
Lärosätet säkerställer att utbildningsmiljön bottnar i både professionskunnande och forskning med
innehållslig bredd, i form av flera utbildningsvetenskapligt inriktade forskningsmiljöer fördelade på olika
institutioner samt en nationell forskarskola för lärarutbildare inriktad mot flerspråkighet.
Svensklärarutbildningen är förlagd till vetenskapligt starka institutioner med omfattande
utbildningsuppdrag och forskning som är relevant för yrkesutövningen, till exempel inom
forskningsområdet svenska med didaktisk inriktning. Lärosätet arrangerar nationella och
internationella konferenser, och forskningsresultat redovisas i olika slags publikationer som används i
utbildningen, vilket förstärker sambanden mellan forskning och utbildning. Lärosätet medverkar
dessutom i flera projekt som rör kompetensutveckling av lärare, i samverkan med skolhuvudmän.
Lärare inom utbildningen medverkar också som experter i olika uppdrag för myndigheter såsom
Skolverket. Det finns dock en arbetsdelning, där vetenskaplig kompetens inom språkvetenskap och
litteraturvetenskap framstår som åtskild från språkdidaktik och litteraturdidaktik. Utbildningsmiljön
framstår på så sätt som disciplinärt och ämnesdidaktiskt splittrad, och det finns en risk för att
studenterna också kommer att undervisa gymnasieskolans svenskämne som tudelat.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. I utbildningen ingår redan från start kurser som är inriktade mot dels språkvetenskapliga och
dels litteraturvetenskapliga ämnesområden som är relevanta för yrkesutövningen. Genom att
studenterna väljer litteraturvetenskaplig eller språkvetenskaplig fördjupning under senare delen av
utbildningen kan de få fördjupade kunskaper ett av ämnesområdena. Lärandeaktiviteter följs upp
genom varierande examinationsformer. Lärosätet arbetar också med att vidareutveckla
examinationsformer.
Målet gällande vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Studenterna möter kvantitativa och kvalitativa metoder för datainsamling
i kurserna. I utbildningen ingår även kurser som är inriktade mot kravet på vetenskapligt förhållningssätt
och frågan om betydelsen av beprövad erfarenhet på både allmän vetenskapsteoretisk nivå och
ämnesspecifik nivå. På så sätt har studenterna möjlighet att utveckla sin akademiska litteracitet i
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förhållande till yrkesutövningen. Måluppfyllelsen säkerställs genom lärandeaktiviteter och examinationer i
kombination med det självständiga arbetet på avancerad nivå. Kvalitativa metoder dominerar i de
självständiga arbetena, även om kvantitativa metoder behandlas främst inom språkvetenskap. Lärosätet
arbetar för att förstärka den metodologiska pluralismen. Relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen avhandlas i kurserna inom UVK,
ämnesdidaktiska kurser och i anslutning till verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Bedömargruppen
anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inom UVK men säkerställs inte inom inriktningen svenska. I UVK
tränat studenterna på att identifiera didaktiska och ämnesdidaktiska forskningsproblem och hur detta
kan kopplas till konkret undervisning. I VFU-kursen ska studenterna till exempel självständigt och
ansvarsfullt leda och utveckla undervisning utifrån adekvata ämnes- och ämnesdidaktiska och
didaktiska kunskaper. Studenterna får arbeta praktiskt med lektionsplaneringar som vilar på
vetenskaplig grund vilket bedömargruppen ser som positivt. Det är också positivt att studenterna
kontinuerligt tillvaratar relevant och aktuell litteraturvetenskaplig och språkvetenskaplig forskning som
är relevant för yrkesutövningen. Men eftersom ämnesdidaktiken ingår i UVK anser bedömargruppen
att det blir otydligt hur svensklärarutbildningens olika delar kopplas samman, särskilt litteraturdidaktik
med litteraturvetenskap och språkdidaktik med språkvetenskap. Sammantaget anser bedömargruppen
att utbildningen har flera olika lärandeaktiviteter och examinationer som möjliggör måluppfyllelse. Dock
blir progressionen otydlig, och bedömargruppen ser flera svagheter i utbildningen som tillsammans
tyder på att måluppfyllelsen inte säkerställs.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls genom progression inom
ramen för UVK och VFU samt i relation till studenternas ämnesdidaktiska kurser. Lärosätet redovisar en
variation i examinationsformer. Studenterna får arbeta med konkreta elevuppgifter till exempel att
studenterna får träna på hur olika moment utförs i klassrummet samt utforma och kritiska granska
lektionsupplägg och lektionsplaneringar. I utbildningen ingår därmed lärandeaktiviteter med tillhörande
examinationer i syfte att utveckla studenternas förmågor samtidigt som dessa transformerade kan
användas i den egna yrkesutövningen. VFU har placerats i terminer där enbart kurser i UVK ingår,
men ett sådant upplägg kan hindra förbindelserna mellan didaktik och ämnesdidaktik. Etablerad
handledarutbildning, ett nytt VFU-avtal och pågående utvecklingsarbete skapar dock förutsättningar
för stärkta förbindelser mellan lärandeaktiviteter och examinationer i högskoleförlagd utbildning och
bedömningen av studentens prestationer inom VFU. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs lärande
uppfylls inom UVK men säkerställs inte inom inriktningen svenska. Bedömargruppen anser att
utbildningen har flera olika lärandeaktiviteter och examinationer som möjliggör måluppfyllelse, framför
allt i UVK och VFU. Studenten ska anknyta till olika professioner i skolan, i synnerhet
specialpedagoger. Vidare handlar det om villkor för lärande, ledarskap i klassrummet, olika diagnoser
och hur man kan förhålla sig till elevers skiftande behov och förutsättningar, mångkulturalitet,
särbegåvning, flerspråkighet och gruppkonstellationsfrågor i undervisningen. Bedömargruppen
rekommenderar lärosätet att i det fortsatta utvecklingsarbetet tydliggöra UVK som huvudområde utifrån
det vidgade läraruppdraget, som omfattar exempelvis mentorskap, ledarskap och konflikthantering, och
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hur detta relaterar till kärnuppdraget undervisning. Det finns en progression inom ramen för UVK och
VFU samt i relation till de av studentens ämnesdidaktiska kurser som ligger inom UVK. Men eftersom
ämnesdidaktiken ingår i UVK blir det blir otydligt hur svensklärarutbildningens olika delar kopplas
samman, särskilt litteraturdidaktik med litteraturvetenskap och språkdidaktik med språkvetenskap.
Samtidigt visar lärosätet i underlagen en medvetenhet, mer på ett allmändidaktiskt plan, om att
utbildningen ska vara inriktad mot varje elevs lärande och utveckling. Progressionen och
säkerställandet av måluppfyllelse inom inriktningen svenska blir därmed otydlig för bedömargruppen
som rekommenderar lärosätet att se över lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer i tillämpliga
kurser.
Målet för bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls genom kursens
genomförande och examinationer. Studenterna möter etiska aspekter genom examinerande moment i
VFU:n. Bedömargruppen delar lärosätets mening att det är ett utvecklingsområde hur man arbetar med
hållbar utveckling.
Lärosätet har en plan för jämställdhetsarbetet och det finns ett utpekat ansvar på olika nivåer att beakta
jämställdhetsperspektivet jämte handlingsplaner och rutiner i anslutning till program- och
kursplanearbete. Jämställdhetsperspektivet aktualiseras i UVK-kurserna genom exempelvis historiska
perspektiv på könsskillnader samt i moment som belyser identitet och identitetsskapande, normer och
värdegrund, likabehandling och diskriminering. Flera olika lärandeaktiviteter och examinationer i
svensklärarutbildningen tyder enligt bedömargruppen på att studenterna förbereds på att beakta och
kommunicera jämställdhetsperspektivet i den pedagogiska verksamheten.
Det sker ett systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer för uppföljning, åtgärder och återkoppling.
Övergripande är programrådet som träffas kontinuerligt och diskuterar kvalitets- och utvecklingsbehov i
utbildningen. Bedömargruppen ser systematiken och bredden i kvalitetsarbetet som en styrka.
Systematiken skapar förutsättningar för empiriskt grundade utvecklingsområden och åtgärder som är
direkt relevanta för relationen mellan språkvetenskap och språkdidaktik respektive litteraturvetenskap
och litteraturdidaktik liksom sinsemellan dem. Lärosätet har vidtagit åtgärder för att stödja studenterna
i att genomföra utbildningen inom planerad studietid, vilket också har resulterat i ökad
genomströmning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet har riktlinjer för studentinflytande och studeranderepresentanter bereds plats i olika organ.
Studentrepresentanterna är arvoderade. Den programansvariga institutionen arbetar aktivt i samarbete
med lärosätets studentkår för att säkra studentmedverkan i formella organ, bland annat ett
programråd. Kursvärderingar genomförs på sedvanligt sätt och studenterna har också möjlighet att
framföra sina synpunkter mer informellt. Det finns därmed både formella och informella möjligheter för
studenterna att lämna synpunkter och delta aktivt för att utveckla utbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet redovisar exempel på samverkan med skolhuvudmän inom VFU, handledarutbildning och i
form av utvecklingsprojekt på vetenskaplig grund, som förbereder studenterna för ett föränderligt
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arbetsliv. Bedömargruppen anser att lärosätet har en god samverkan med skolhuvudmän för att
genomföra och kvalitetssäkra VFU, och i form av utbildning på forskarnivå för yrkesverksamma lärare.
Lärare, främst inriktade mot språkdidaktik, medverkar i uppdragsforskning och i andra uppdrag för att
utveckla yrkesverksamma svensklärares undervisning. De generiska förmågor som studenterna
utvecklar under svensklärarutbildningen skapar förutsättningar för yrkesverksamhet inom främst
annan utbildning, fritid och kultur.
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samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Antalet lärare och deras vetenskapliga och professionella kompetens är i stort sett adekvat i
förhållande till utbildningens innehåll och den begränsade studentvolymen vad gäller UVK. Den
utbildningsvetenskapliga kompetensen kan dock stärkas. Av lärarna inom UVK har drygt hälften
disputerat och dryg tredjedel har lärarexamen. Andelen professionsrelaterade lärare verksamma inom
utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) är också något låg, vilket lärosätet kompenserar med
adjungerade adjunkter och genom löpande kompetensutveckling. Genom högskolepedagogiska
kurser säkerställs den pedagogiska kompetensen. För inriktningen samhällskunskap bedöms personal
som inte tillfredsställande. Lärosätet har relevant vetenskaplig kompetens för utbildningens
ämnesinnehåll, medan den ämnesdidaktiska kompetensen har svag vetenskaplig förankring som inte
uppfyller bedömningsgrundens krav. Anställningen av en lektor med inriktning mot
samhällskunskapsdidaktik betyder en förstärkning också av den professionsrelaterade miljön, men
inte att den ämnesdidaktiska forskningskompetensen med nödvändighet lyfts.
Det finns en för UVK vetenskaplig miljö där lärosätet sedan 2017 har en forskarutbildning med uttalat
syfte att stärka utbildningens forskningsunderbyggnad. Genom forskningscirklar skapas möten mellan
forskning och lärarprofessionen, och aktuell forskning ingår i samtliga kurser. Lärosätet betonar värdet
av att studenter möter lärarutbildare som är aktiva forskare. Genom till exempel lärarutbildningens dag
får studenterna möta och lyssna på inbjudna forskare som presenterar aktuell forskning. För
inriktningen samhällskunskap bedöms utbildningsmiljön som tillfredsställande. Utbildningen är formad
efter skolans styrdokument med samhällskunskapsämnets konstruktion å ena sidan och den
tvärvetenskapliga miljön på lärosätet å andra sidan. Lärosätets profil med mångvetenskaplighet och
medborgerlig bildning tillsammans med den vetenskapliga miljön ger ämnet innehållslig stabilitet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Underlaget visar att lärosätet har utformat utbildningen efter ämnets speciella villkor samt
lärosätets och lärarutbildningens speciella profil. Det breda anslag för ämnet som redovisas speglar
den forskning som är relevant för ämnet som bedrivs på lärosätet. Underlagen visar en sammanhållen
ämneslärarutbildning i samhällskunskap med utgångspunkt i en klar idé för ämnets särart som
skolämne. Utbildningen innehåller ämneskunskapernas politiska, sociala och ekonomiska innehåll
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samt fördjupningar i centrala mångvetenskapliga teman.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom UVK men de fördjupade kunskaperna säkerställs inte i inriktningen
samhällskunskap. Det sker i olika kurser under hela utbildningen då studenterna övar på att förstå
vetenskapliga texter, föra diskussioner om valet av forskningsmetoder och bedöma olika metoders
betydelse för undersökningars resultat. Kontinuerligt under utbildningen får studenterna kunskap om
relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet på ett tillfredsställande sätt. Vad gäller
inriktningen samhällskunskap anser bedömargruppen att de kvantitativa inslagen i UVK är otillräckliga
för lärarutbildningen i samhällskunskap samt att de inte säkerställs tydligt genom examination. Trots
att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna
inom undervisningsämnet samhällskunskap är så omfattande att utbildningen i sin helhet inte
möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Flera delkurser och den verksamhetsförlagda utbildningen ger
studenterna möjlighet att uppnå målet, genom att information behandlas med ett kritiskt
förhållningssätt. Flera delkurser och den verksamhetsförlagda utbildningen studenterna möjlighet att
uppnå målet, genom att information behandlas med ett kritiskt förhållningssätt. VFU:n ger också
studenterna möjlighet att utveckla dessa förmågor utifrån sina egna erfarenheter. Däremot diskuterar
lärosättet inte studenternas förmåga att reflektera över sina egna erfarenheter som lärare, eller andra
lärares erfarenheter, utan bara sina egna erfarenheter som elever samt erfarenheter som visats
genom forskning inom inriktningen samhällskunskap. Den här delen uppfylls däremot under den
utbildningsvetenskapliga kärnan.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Utbildningen omfattar kurser i
vilka studenterna reflekterar kring didaktiska frågor, och senare kurser ger en fördjupning där bland
annat didaktik och ämnesdidaktik kopplas samman. Lärosätet har även varierande
examinationsformer såsom seminarier, skriftliga inlämningar och trepartssamtal under VFU. En
bedömningsmatris används för att bedöma studenternas förmåga. Det framgår dock att studenternas
didaktiska förmåga säkerställs relativt sent i utbildningen, vilket lärosätet ser som ett
utvecklingsområde. Bedömargruppen instämmer i detta. Gällande inriktningen samhällskunskap
redovisar lärosätet relevanta exempel på hur studenten bearbetar och tillägnar sig förmåga att tillämpa
didaktik och ämnesdidaktik, med tydlig relation till undervisning. I samhällskunskapen används
adjungerade adjunkter med ämnesdidaktisk och metodisk kompetens för moment som har direkt
relevans till undervisning i gymnasieskolan. Bedömargruppen menar att detta ger undervisningen
direkt yrkesrelevans, aktualitet och autenticitet, medan den vetenskapliga kompetensen hos
undervisande lärare är ett utvecklingsområde. Studenterna får i ämnesstudierna genomföra
undervisningsplanering under varje delkurs.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Flera kurser ger studenten möjlighet att planera och genomföra undervisning. Lärosätet
använder sig bland annat av casemetodik, seminarier, dramagestaltning och individuella skriftliga
uppgifter. VFU utgör en viktig del här med flera olika moment och examinationer som bidrar till
måluppfyllelsen. Gällande inriktningen samhällskunskap övas studenterna i ämneskurserna genom
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bland annat återkommande didaktiska seminarier, två i varje delkurs, och prövas praktiskt under den
verksamhetsförlagda utbildningen. Studenterna genomför i varje inledande delkurs planering av
undervisning, som presenteras och diskuteras i seminarieform. I underlaget förs ingen diskussion om
hur studenterna utvecklar förmågan att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling, mer
än att vikten av varierad undervisning betonas. Förmågan examineras däremot i den andra VFUkursen, termin 6. Bedömargruppen noterar också att planering, genomförande och utvärdering
examineras med den tredje VFU-kursen i termin 9, vilket kan anses vara sent i utbildningen. Hela
målet uppfylls i kombination med den utbildningsvetenskapliga kärnan, där delar av målet examineras.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen ser
att flera delar av målet ingår och examineras i utbildningen, såsom beaktande av vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter, men att vissa delar kan bli starkare, exempelvis hållbar utveckling.
Lärosätets interkulturella profil bidrar till att ett jämställdhetsperspektiv integreras som en naturlig del
av utbildningen. Jämställdhetsperspektivet genomsyrar samtliga delkurser under programmet. Det
finns flera exempel på hur studenterna möter perspektivet i kurserna. Perspektivet stärks också av att
en del lärare också bedriver forskning inom området.
Lärosätet har genomfört två omfattande utvärderingar av utbildningen, 2016 och 2017. Det framgår
också att utbildningen följs upp systematiskt i olika beslutande och beredande organ. Lärosätet har
vidare ett väl utvecklat studentuppföljningssystem och åtgärder vidtas för att ge studenterna stöd att
fullfölja utbildningen under den planerade studietiden. Gällande inriktningen samhällskunskap visar
lärosätet på en systematik i kvalitetsarbetet, tillsammans med en närhet mellan studenter, lärare och
lärarlag som gynnar ämnets utveckling. Samtidigt bör lärosätet fortsätta genomföra analyser och ta
fram åtgärdsplaner för genomströmning och studieresultat.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att studenterna har inflytande på flera nivåer av utbildningen. Det är tydligt att
det informella inflytandet betonas och att det finns en närhet mellan student och lärare. Det kan dock
finnas risker med detta eftersom studenterna behöver möjlighet att lämna synpunkter anonymt.
Lärosätet kan behöva se över detta. När det gäller studentperspektivet inom utbildningsmiljön i
samhällskunskap beskriver självvärderingen och intervjuerna en miljö med nära kontakter mellan
lärare och studenter, med korta vägar för synpunkter och åtgärder. Här ges flera exempel på
förändringar i innehåll, form och struktur för kurser efter studenters synpunkter. Kursvärderingar följs
upp i lärarlag och på seminarier. I självvärderingen framgår att två valda studenter fanns permanent
adjungerade till lärarlaget. Deras synpunkter har lett till en revidering av kurserna på den första
terminen. Ett annat exempel gäller delkursen i internationella relationer som reviderades efter
studenternas synpunkter, som beskrivs som välgrundade.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet använder Centrum för professionsutveckling för kursutveckling som är placerat regionalt,
och via det får lärarna information och exempel från skolor om de förändringar och utmaningar som
läraryrket står inför. Efter varje VFU-kurs hålls gemensamma möten för att diskutera lärarprofessionen
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och dess utveckling. Inom VFU och Regionalt utvecklingscentrum finns flera ytterligare exempel på
samverkan med det omgivande samhället. Gällande inriktningen samhällskunskap redovisar lärosätet
samverkan lokalt, regionalt och nordiskt om intressanta och aktuella frågor för en blivande lärare i
samhällskunskap och ger flera goda exempel på samverkan med det omgivande samhället. Lärosätet
diskuterar vilken betydelse sammansättningen med heterogena studentgrupper har som förberedelse
för heterogena klassrum, kulturellt, språkligt och socioekonomiskt. Utbildningens interkulturella
inriktning beskrivs som en positiv faktor för att utveckla studenternas beredskap för förändringar i
samhälle och arbetsliv.
Södertörns högskola

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4522

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i

Ifrågasatt
kvalitet

undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Antalet lärare och deras vetenskapliga och professionella kompetens är i stort sett adekvat i
förhållande till utbildningens innehåll och den begränsade studentvolymen. Den
utbildningsvetenskapliga kompetensen kan stärkas. Av lärarna inom utbildningsvetenskaplig kärna
(UVK) har drygt hälften disputerat och dryg tredjedel har lärarexamen. Andelen professionsrelaterade
lärare verksamma inom UVK är också något låg, vilket lärosätet kompenserar med adjungerade
adjunkter och genom löpande kompetensutveckling. Genom högskolepedagogiska kurser säkerställs
den pedagogiska kompetensen. Den samlade språkvetenskapliga och språkdidaktiska kompetensen
framstår som större och mer relevant än den litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska.
Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet påskyndar arbetet med en långsiktig
kompetensförsörjningsplan för inriktningen svenska, där även strategisk kompetensutveckling av
lärare ingår, för att komma tillrätta med obalansen.
Det finns en för UVK vetenskaplig miljö där lärosätet sedan 2017 har en forskarutbildning med uttalat
syfte att stärka utbildningens forskningsunderbyggnad. Genom forskningscirklar skapas möten mellan
forskning och lärarprofessionen, och aktuell forskning ingår i samtliga kurser. Lärosätet betonar värdet
av att studenter möter lärarutbildare som är aktiva forskare. Genom till exempel lärarutbildningens dag
får studenterna möta och lyssna på inbjudna forskare som presenterar aktuell forskning. För
inriktningen svenska finns en tillfredställande utbildningsmiljö genom praktiknära forskning inom
språkvetenskap och -didaktik samt Centrum för professionsutveckling där lärosätet samverkar med
fem kommuner. Bedömargruppen anser att lärosätet bör göra strategiska satsningar mot att
vidareutveckla den språkdidaktiska forskningen och etablera litteraturdidaktisk forskning. Den samlade
vetenskapliga och professionsinriktade miljön möjliggör nära samband mellan forskningen,
svensklärarutbildningen och yrkesutövningen, där bedömargruppen anser att lärosätets interkulturella
profil är en styrka.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
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tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls inte. Bedömargruppen menar att studenterna inte får fördjupade kunskaper i
litteraturvetenskap, och därmed finns en obalans mellan det litteraturvetenskapliga och det
språkvetenskapliga ämnesinnehåll som krävs för yrkesutövningen. Bedömargruppens menar att det
litteraturvetenskapliga innehåll som krävs för yrkesutövningen är eftersatt. Det framgår att
utbildningens språkvetenskapliga innehåll är en styrka, och bedömargruppen rekommenderar
lärosätet att komma tillrätta med obalansen och stärka arbetet med att ge studenterna fördjupade
kunskaper i litteraturdidaktik.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom UVK men de fördjupade kunskaperna säkerställs inte i inriktningen
svenska. Inom UVK finns olika kurser under hela utbildningen då studenterna övar på att förstå
vetenskapliga texter, föra diskussioner om valet av forskningsmetoder och bedöma olika metoders
betydelse för undersökningars resultat. Kontinuerligt under utbildningen får studenterna kunskap om
relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet på ett tillfredsställande sätt. I
språkvetenskapligt och språkdidaktiskt inriktade kurser, och i viss mån även de med
litteraturvetenskaplig och litteraturdidaktisk inriktning, får studenterna möjlighet att studera, diskutera
och pröva ämnesspecifika och ämnesdidaktiska frågeställningar och teorier i relation till kvantitativa
och kvalitativa vetenskapliga metoder och beprövad erfarenhet. Det är dock inte tydligt hur lärosätet
säkerställer att studenterna har fördjupade kunskaper om vetenskapsteori och kvalitativa men framför
allt kvantitativa forskningsmetoder. Bedömargruppen menar därmed att lärosätet möjliggör
måluppfyllelse, men kan konstatera att lärosätet genom självvärdering och intervjuer inte visar att
måluppfyllelse säkerställs genom olika lärandeaktiviteter i relation till examinationer inklusive
självständigt arbete.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inte. En intern utvärdering har lett till en översyn av hur
undervisningen forskningsanknyts. Lärosätet har sedan vidtagit flera åtgärder, exempelvis att
diskussion av och reflektion kring forskningstexter ingår som ett moment i alla UVK-kurser.
Reflekterande uppgifter sker även under VFU. Lärosätet ger även exempel på aktiviteter som är
inriktade mot studentens erfarenheter av skrivande i skolmiljö och utvecklingen av den egna
akademiska litteraciteten, inbegripet skrivförmåga, men även mot frågor om litteraturläsningens villkor
och möjligheter. Det finns ett fåtal exempel på examination. Bedömargruppen har svårt att se hur
lärandemål, lärandeaktiviteter, examinationsformer och betygskriterier hör samman och hur
progressionen säkerställs, framför allt när det gäller att bidra till att utveckla yrkesverksamheten och
kunskapen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik. Trots att UVK bidrar till måluppfyllelse
anser bedömargruppen att oklarheterna inom inriktningen svenska innebär att utbildningen i sin helhet
inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Utbildningen omfattar
kurser i vilka studenterna reflekterar kring didaktiska frågor, och senare kurser ger en fördjupning där
bland annat didaktik och ämnesdidaktik kopplas samman. Lärosätet har även varierande
examinationsformer såsom seminarier, skriftliga inlämningar och trepartssamtal under VFU. En

)

Ölk

BESLUT

307(360

Datum

Reg.nr

2020-02-18

411-00374-18
411-00375-18
411-00376-18
411-00377-18

bedömningsmatris används för att bedöma studenternas förmåga. Utbildningen innehåller olika
praktiknära övningar och den interkulturella profilen verkar ha direkt relevans för yrkesutövningen. Det
framgår dock att studenternas didaktiska förmåga säkerställs relativt sent i utbildningen, vilket
lärosätet ser som ett utvecklingsområde. Bedömargruppen instämmer i detta. Lärosätet arbetar, om
än inte helt systematiskt, för att ytterligare stärka banden mellan högskoleförlagd utbildning och VFU
liksom samarbetet mellan lärare inom UVK, språkvetenskap, språkdidaktik, litteraturvetenskap och
litteraturdidaktik.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Inom UVK ger flera kurser möjlighet att planera och genomföra undervisning.
Lärosätet använder sig bland annat av casemetodik, seminarier, dramagestaltning och individuella
skriftliga uppgifter. VFU utgör en viktig del här med flera olika moment och examinationer som bidrar
till måluppfyllelsen. Utbildningen har en profilerande inriktning mot skolmiljöer och
undervisningsgrupper, där eleven inte har svenska som sitt modersmål. Utbildningen innehåller därför
flera lärandeaktiviteter där studenterna ska utveckla sin förmåga att planera undervisning i syfte att
stimulera varje elevs lärande och utveckling, med hänsyn tagen till språkliga förutsättningar och
förmågor. Bedömargruppen menar att en sådan profilering är välmotiverad, men att den också kan
snäva in utbildningen på ett sätt som inte helt främjar intentionen att bidra till interkulturell förståelse
och därmed social integration. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet
möjliggör och säkerställer måluppfyllelse
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
ser att flera delar av målet ingår och examineras i utbildningen, såsom beaktande av vetenskapliga,
samhälleliga och etiska aspekter, men att vissa delar kan bli starkare, exempelvis hållbar utveckling.
Lärosätets interkulturella profil bidrar till att ett jämställdhetsperspektiv i utbildningen. Det finns flera
exempel på hur studenterna möter jämställdhetsperspektivet i olika kurser och perspektivet stärks
också av att en del lärare också bedriver forskning inom området. Bedömargruppen anser att
studenterna förbereds för att kunna beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhetsperspektiv i
sin egen pedagogiska verksamhet.
Lärosätet har genomfört två omfattande utvärderingar av utbildningen, 2016 och 2017. Det framgår
också att utbildningen följs upp systematiskt i olika beslutande och beredande organ. Lärosätet har
systematiska kursvärderingar som man ofta kompletterar med mer formativa utvärderingar under
pågående kurs, eller mot slutet av kursen. Det finns även en inriktningsansvarig som studenter kan ta
kontakt med för att framföra sina synpunkter på utbildningen. Studenterna får sedan återkoppling av
resultaten genom att kursansvariga lärare sammanfattar och kommenterar de åsikter som studenter
lyft i kursvärderingar. Resultatet publiceras också på programwebben. Bedömargruppen anser
därmed att utbildningens innehåll, genomförande och examination följs upp men rekommenderar
lärosätet att se över hur det systematiska kvalitetsarbetet operationaliseras just för
svensklärarutbildningen. Lärosätet har vidare ett väl utvecklat studentuppföljningssystem och åtgärder
vidtas för att ge studenterna stöd att fullfölja utbildningen under den planerade studietiden.
Bedömningsformer och stödfunktioner som är kopplade direkt till undervisning och examination bidrar
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till ökad genomströmning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att studenterna har inflytande på flera nivåer av utbildningen. Det är tydligt att
det informella inflytandet betonas och att det finns en närhet mellan student och lärare. Det kan dock
finnas risker med detta eftersom studenterna behöver möjlighet att lämna synpunkter anonymt.
Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att se över de formella strukturerna för studentinflytande
inom svensklärarutbildningen med syfte att motverka riskerna med informellt inflytande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet använder Centrum för professionsutveckling för kursutveckling som är placerat regionalt,
och via det får lärarna information och exempel från skolor om de förändringar och utmaningar som
läraryrket står inför. Efter varje VFU-kurs hålls gemensamma möten för att diskutera lärarprofessionen
och dess utveckling. Inom VFU och Regionalt utvecklingscentrum finns flera ytterligare exempel på
samverkan med det omgivande samhället. Bedömargruppen anser dock att VFU:ns placering under
terminer med enbart kurser i UVK försvårar tydliga förbindelser mellan didaktik och ämnesdidaktik.
Svensklärarutbildningen bedrivs i nära samverkan med skolhuvudmän, och studenterna kommer i
kontakt med olika institutioner inom kultur, vård och omsorg. Bedömargruppen menar att utbildningen
är utformad så att den är användbar och utvecklar studentens beredskap för att möta förändringar i
arbetslivet, men att det också finns svagheter när det exempelvis gäller digitaliseringens betydelse för
undervisning och lärande i svenska.
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Umeå universitet
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Umeå universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4572

Hög kvalitet

grundskolans årskurs 7-9
i undervisningsämnet bild
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) finns tillfredsställande vetenskaplig kompetens och de
flesta lärare är tillsvidareanställda. De flesta av de undervisande lärarna inom utbildningen har
genomgått högskolepedagogiska kurser och har ämneslärarexamen. För lärare inom UVK finner
bedömargruppen att ett viktigt utvecklingsområde är att skaffa rutiner för hur alla lärare mer långsiktigt
kan garanteras forskning inom sina tjänster för att säkerställa fortsatt kvalitet. Motsvarande gäller inte
för inriktningen bild eftersom lärarnas tid för kompetensutveckling och forskning skapar mycket goda
förhållanden för forskning och utveckling och förankring av dessa i utbildningen. Lärosätet gör också
olika strategiska satsningar med olika typer av forskningsmedel, gästprofessur i estetiska ämnen,
medel för doktorander i bild vartannat år. Bedömargruppens rekommendation är dock att stärka
kompetensen med att en professur i bildpedagogik/bilddidaktik samt att en konstnärlig lektor med
bildinriktning bör rekryteras för att kvalitetssäkra arbetet med den konstbaserade undervisningen.
Sammantaget är antalet lärare och deras kompetens är i stort tillfredsställande på både kort och lång
sikt.
Även utbildningsmiljön bedöms vara tillfredställande men den skulle stärkas till följd av de ovan
nämnda rekryteringarna. Många forskningsprojekt inom miljön anknyter innehållsmässigt till relevanta
delar av UVK. Av betydelse för lärarutbildning bedrivs forskning inom flera områden och inom flera fält
som rör till exempel professionen, ledarskap, betyg och bedömning. En vetenskaplig förankring till
bildläraryrket sker genom en variation av undervisningsformer, VFU, yrkesverksamma lärare och
praxisnära forskning, men också genom de mycket goda förhållanden för kompetensutveckling och
forskning som lärarna erhåller. De tre doktoranderna i bildämnet, liksom skolnära forskningsprojekt,
stärker ytterligare forskningsanknytningen i utbildningen. I syfte att samla de konstnärliga
verksamheterna gör lärosätet framöver en samordning av lokaler, resurser, kompetensområden på ett
flertal högskolor i en sammanhållande struktur under humanistisk fakultet. Bedömargruppen
rekommenderar att bildämnets behov bevakas i denna process, för att inte kvalitet och förutsättningar
för området bild ska försämras utan istället stärkas, då miljön även har ett nationellt värde.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Ämnesstudierna karaktäriseras av bredd och djup, och täcker innehållsmässigt såväl
teoretiskt som praktiskt fältet visuell kultur. Lärosätets upplägg av utbildningen med grundläggande,
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befästande och fördjupande nivå borgar för att en progression skapas genom utbildningen, ger
överblick och binder samman utbildningarnas vetenskapliga, konstnärliga och professionsinriktade
delar på ett föredömligt sätt som säkerställer en progression. Bedömargruppen uppfattar dock en
motsättning där förhållandet mellan teoristudier och ämnesdidaktik inte framstår som lika tydlig. Därför
rekommenderas lärosätet att på ett tydligare och mer lyhört sätt skapa strukturer för
studentdeltagande i dessa processer.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Lärosätet uppvisar en målmedveten, sammanhållen utbildning i
vetenskaplig metod och ett vetenskapligt förhållningssätt genom hur kunskaps- och vetenskapsteori
introduceras. Bedömargruppen finner att systematiken med ”grundläggande”, ”befästande” och
”fördjupande” är ett gott sätt att organisera utbildningen och garantera progression. Både kvalitativa
och kvantitativa metoder behandlas och examineras. Fördjupning ska framförallt ske i det
självständiga arbetet som skrivs inom ämnet vilka bedömts hålla mycket tillfredsställande kvalitet.
Bildkurserna genomsyras av att utveckla kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet utifrån upplägget kring progression, vilket bedömargruppen noterar som gott.
Studenterna har mycket goda förutsättningar gällande lokaler och verkstäder, och får en gedigen
grund att utveckla olika bild- och hantverkstekniker. En variation av undervisningsformer länkar
samman praktiska och teoretiska delar på ett tillfredsställande sätt. Ett särskilt styrkeområde är
samverkan med Bildmuseet. Bedömargruppen anser att ett utvecklingsområde är att ge studenterna
möjlighet att ytterligare fördjupa kunskaperna i metoder tidigare under utbildningen och att tydliggöra
kopplingen mellan kvantitativa metoder inom UVK och inom bild.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Genomgående krävs att studenterna gör kopplingar till relevant
litteratur och forskning och måluppfyllelse säkerställs med examinationer såsom skriftlig
hemtentamen, salstentamen, dagbok för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFUdagbok) och en skriftlig inlämningsuppgift. Det finns en tydlighet i hur lärosätet beskriver studentens
gradvisa utveckling av reflektion över forskningsresultat och professions- och ämnesutveckling.
Förhållandet mellan ämneskurser, UVK-kurser och VFU-kurser framkommer dock inte och bedöms
vara ett angeläget utvecklingsområde för lärosätet. Eftersom samtliga självständiga arbeten har
bedömts hålla hög kvalitet anser bedömargruppen att studenterna genom utbildningen utvecklar sin
färdighet och förmåga att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet på ett mycket tillfredsställande
sätt.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls eftersom lärosätet ger flera
goda exempel på hur målet vävs in i kurser och examineras på flera olika sätt. Det ges under
utbildningen övningar innan och mellan VFU-kurserna, där bland annat rollspel möjliggör för
studenterna att öva och visa sin förmåga till didaktiska val och analyser. Det är berömvärt att
måluppfyllelse säkerställs på det sättet, eftersom det tränar studenterna i kunskaper som är för
professionen relevanta. Utifrån de studier i material och teknik som ingår i kurser skall studenten
tillämpa och planera för undervisning gentemot en tänkt målgrupp elever. Studenterna genomför
också konstpedagogiska workshops med externa grupper från förskola till gymnasieskola, vilket tränar
förmågan att leda barn och elever i olika åldrar. Befästningen av ämnesdidaktiska kunskaper sker
också i VFU-kurser. Kopplingarna till yrkesliv tillhandahålls av lärosätet med trepartssamtal inom VFU,
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besök vid varje VFU-period, professionsförankring genom yrkesverksamma lärare, nätverkande,
samverkan med Bildmuseet. Sammantaget skapar detta goda möjligheter för studenterna att
förbereda sig för ett kommande yrkesliv och bildprofessionen. Dock kvarstår bedömargruppens
rekommendation om att ämnesdidaktiken i utbildningen bör stärkas.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls eftersom studenterna tränas i att planera, genomföra, utvärdera och utveckla sin
undervisning, så att varje elev stimuleras och utvecklas. Det sker genom olika kurser med tillhörande
examination. Bedömargruppen hade önskat en tydligare bild av hur progressionen sker inom UVK och
VFU relaterat till kurser i ämne- och ämnesdidaktisk. Dock är progressionen tydlig inom bild. I en
senare kurs planerar studenten ett helt undervisningsprojekt med utgångspunkt i planerade lektioner i
samverkan med konstpedagogisk verksamhet vid Bildmuseet. Här höjs kraven på vetenskaplig
förankring i mer avancerad vetenskaplig litteratur och på nivån av reflektion. Det framgår dock att
kopplingen till internationell forskning behöver stärkas liksom kopplingen till flerspråkiga skolmiljöer,
vilket enligt bedömargruppen är ett utvecklingsområde.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. På en
grundläggande nivå beskriver självvärderingen tydligt hur studenterna får möjlighet att utveckla de
förmågor som målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling anger.
Studenterna får i form av gruppövningar och i skrift resonera om ett case. Bedömargruppen anser att
detta sätt att arbeta i viss mån kompenserar för vissa av de svårigheter som det innebär att ha den
långa VFU:n så sent i utbildningen, men också att det rustar studenterna väl inför olika
undervisningssituationer. Bedömargruppen ser dock relationen mellan UVK och ämneskurser i bild
som ett utvecklingsområde för att en helhet ska skapas mellan i utbildningens olika delar. Moment
relaterat kring hållbar utveckling behöver enligt bedömarna stärkas, så att studenter får större del av
dessa kunskaper. I utvecklingsarbetet rekommenderas att hållbar utveckling förankras i
bildlärarutbildningen inte minst som didaktisk resurs.
Jämställdhetsperspektivet beaktas, kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll, utformning
och genomförande. Det sker på många olika sätt och är ett styrkeområde framför allt inom
bildkurserna. Inom UVK behöver lärosätet utveckla hur jämställdhet examineras. Studentbarometern
som genomfördes 2016 visade att lärosätet utmärkte sig då studenterna till över 80 procent var nöjda
med inslagen kring jämställdhet. I kurslitteratur beaktas att minst en titel per kurs skall ha ett uttalat
genusperspektiv eller annat kritiskt perspektiv, och att könsfördelningen mellan författarna skall vara
jämn (60/40). Även i arbetslaget och i uppgifter strävas en jämn könsfördelning så att inte traditionellt
manliga och kvinnliga arbetsuppgifter reproduceras, vilket lärosätet beskriver som en utmaning, men
där bedömargruppen anser att lärosätet arbetar fortlöpande med detta.
Utifrån lärosätets kvalitetssystem genomförs en rad uppföljningar på programnivå i form av
nybörjarenkät och studiebarometer, säkring av examensmål i matris för program/examina samt
programutvärderingar, såväl i mitten som i slutet på utbildningen. Bedömargruppen ser detta som en
adekvat kvalitetssäkring. Studenterna genomför en digital skriftlig anonym kursutvärdering som
publiceras på institutionens hemsida. Dessa synpunkter följs upp med efterkommande studentårskurs.
I mitten av kurserna genomförs också muntliga utvärderingar och analoga skriftliga utvärderingar för
att fortlöpande kunna förbättra kurserna. Bildlärararbetslaget ansvarar gemensamt för uppföljningen.
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Ett utvecklingsområde är att metoder och enhetliga rutiner behöver stärkas inom samtliga kurser för
hur studenterna ska få större inflytande över sin utbildning.
En avhoppsanalys genomförs systematiskt två gånger per år via intervjuer med studenter som avslutat
sin utbildning i förtid, vilket analyseras av Lärarhögskolans ledning och programråd. Kontinuerlig
uppföljning av studierna, avhopp och genomströmning bidrar till att studenterna kan genomföra sina
studier på utsatt tid. För att stödja studenterna att genomföra studierna inom planerad tid genomfördes
under hösten 2018 ett pilotprojekt för att stärka deras skrivande. Projektet fördjupades under 2019.
Men bedömargruppen ser oklarheter i systematiken i de förebyggande insatserna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentrepresentanter finns i alla beredande och beslutande organ, och där lärarstudenterna har en
egen sektion inom studentkåren som tillvaratar studenternas intressen. Även på programnivå finns
studentrepresentation, och dialog förs mellan ansvariga för lärarutbildningen och studentkåren.
Informationsmöten hålls och på lärarutbildningens webbplats finns utbildningssidor med information
och kontaktvägar. Flera av kontakterna mellan de kursansvariga och studenterna sker genom
informella möten. Som ett led i detta är det särskilt viktigt att lärosätet arbetar med lärarnas
tillgänglighet och snabb återkoppling till studenterna. Kvalitetsarbetet i ämneslärarprogrammet kan
också följas av studenterna via lärplattformen Cambro. Det har skett förändringar utifrån synpunkter
och initiativ från studenterna när det gäller utbildningsgången och progression. Bedömargruppen
anser därmed att studenterna ges möjlighet att både uttrycka åsikter och delta i beslut gällande
lärarutbildningen på ett tillfredsställande sätt på övergripande nivå. Däremot är studentdeltagandet på
bildlärarutbildningen ett fortsatt utvecklingsområde, varför lärosätet uppmanas av bedömargruppen att
fortsätta ett dialogiskt förhållningssätt till studenterna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Samverkan med skolor är en viktig del i studenternas anknytning till arbetsliv och det sker via VFU,
lärare som är yrkeslivsverksamma i skolan och praxisnära forskning. Detta anser bedömargruppen
vara en viktig förberedelse inför professionen. Lärosätet framhåller den långa VFU:n som viktig i
förberedelsen för det kommande yrkeslivet. Även bedömargruppen menar att kurserna inom VFU är
viktiga för att förbereda studenterna för arbetslivet. Men gruppen ser det som problematiskt om en
student befinner sig på samma skola med en handledare som studenten inte kan utvecklas
tillsammans med. Målsättningen är att studenterna ska få stifta bekantskap med flera skolor med olika
strukturella förutsättningar, men skriver inget om hur detta görs. Detta är därför att betrakta som ett
utvecklingsområde. En styrka i utbildningen är enligt bedömargruppen att yrkesverksamma lärare och
skolledare medverkar i seminarier. Studenterna ges även möjlighet att samverka med
kulturinstitutioner och möta barn och elever i olika åldersgrupper, där ett särskilt styrkeområde är
samverkan med Bildmuseet. Bildlärarutbildningen är aktiv i nationell och nordisk forskningssamverkan
och nätverkande. Dock bedöms internationalisering, flerspråkighet och tillhandahållandet av
interkulturella perspektiv som utvecklingsområden för lärosätet.
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gymnasieskolan i
undervisningsämnet bild
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) finns tillfredsställande vetenskaplig kompetens och de
flesta lärare är tillsvidareanställda. De flesta av de undervisande lärarna inom utbildningen har
genomgått högskolepedagogiska kurser och har ämneslärarexamen. För lärare inom UVK finner
bedömargruppen att ett viktigt utvecklingsområde är att skaffa rutiner för hur alla lärare mer långsiktigt
kan garanteras forskning inom sina tjänster för att säkerställa fortsatt kvalitet. Motsvarande gäller inte
för inriktningen bild eftersom lärarnas tid för kompetensutveckling och forskning skapar mycket goda
förhållanden för forskning och utveckling och förankring av dessa i utbildningen. Lärosätet gör också
olika strategiska satsningar med olika typer av forskningsmedel, gästprofessur i estetiska ämnen,
medel för doktorander i bild vartannat år. Bedömargruppens rekommendation är dock att stärka
kompetensen med att en professur i bildpedagogik/bilddidaktik samt att en konstnärlig lektor med
bildinriktning bör rekryteras för att kvalitetssäkra arbetet med den konstbaserade undervisningen.
Sammantaget är antalet lärare och deras kompetens är i stort tillfredsställande på både kort och lång
sikt.
Även utbildningsmiljön bedöms vara tillfredställande men den skulle stärkas till följd av de ovan
nämnda rekryteringarna. Många forskningsprojekt inom miljön anknyter innehållsmässigt till relevanta
delar av UVK. Av betydelse för lärarutbildning bedrivs forskning inom flera områden och inom flera fält
som rör till exempel professionen, ledarskap, betyg och bedömning. En vetenskaplig förankring till
bildläraryrket sker genom en variation av undervisningsformer, VFU, yrkesverksamma lärare och
praxisnära forskning, men också genom de mycket goda förhållanden för kompetensutveckling och
forskning som lärarna erhåller. De tre doktoranderna i bildämnet, liksom skolnära forskningsprojekt,
stärker ytterligare forskningsanknytningen i utbildningen. I syfte att samla de konstnärliga
verksamheterna gör lärosätet framöver en samordning av lokaler, resurser, kompetensområden på ett
flertal högskolor i en sammanhållande struktur under humanistisk fakultet. Bedömargruppen
rekommenderar att bildämnets behov bevakas i denna process, för att inte kvalitet och förutsättningar
för området bild ska försämras utan istället stärkas, då miljön även har ett nationellt värde.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet gällande om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete uppfylls. Ämnesstudierna karaktäriseras av bredd och djup, och täcker
innehållsmässigt såväl teoretiskt som praktiskt fältet visuell kultur. Lärosätets upplägg av utbildningen
med grundläggande, befästande och fördjupande nivå borgar för att en progression skapas genom
utbildningen, ger överblick och binder samman utbildningarnas vetenskapliga, konstnärliga och
professionsinriktade delar på ett föredömligt sätt som säkerställer en progression. Bedömargruppen
uppfattar dock en motsättning där förhållandet mellan teoristudier och ämnesdidaktik inte framstår
som lika tydlig. Därför rekommenderas lärosätet att på ett tydligare och mer lyhört sätt skapa
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strukturer för studentdeltagande i dessa processer.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Lärosätet uppvisar en målmedveten, sammanhållen utbildning i
vetenskaplig metod och ett vetenskapligt förhållningssätt genom hur kunskaps- och vetenskapsteori
introduceras. Bedömargruppen finner att systematiken med ”grundläggande”, ”befästande” och
”fördjupande” är ett gott sätt att organisera utbildningen och garantera progression. Både kvalitativa
och kvantitativa metoder behandlas och examineras. Fördjupning ska framförallt ske i det
självständiga arbetet som skrivs inom ämnet vilka bedömts hålla mycket tillfredsställande kvalitet.
Bildkurserna genomsyras av att utveckla kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet utifrån upplägget kring progression, vilket bedömargruppen noterar som gott.
Studenterna har mycket goda förutsättningar gällande lokaler och verkstäder, och får en gedigen
grund att utveckla olika bild- och hantverkstekniker. En variation av undervisningsformer länkar
samman praktiska och teoretiska delar på ett tillfredsställande sätt. Ett särskilt styrkeområde är
samverkan med Bildmuseet. Bedömargruppen anser att ett utvecklingsområde är att ge studenterna
möjlighet att ytterligare fördjupa kunskaperna i metoder tidigare under utbildningen och att tydliggöra
kopplingen mellan kvantitativa metoder inom UVK och inom bild.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Genomgående krävs att studenterna gör kopplingar till relevant
litteratur och forskning och måluppfyllelse säkerställs med examinationer såsom skriftlig
hemtentamen, salstentamen, dagbok för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFUdagbok) och en skriftlig inlämningsuppgift. Det finns en tydlighet i hur lärosätet beskriver studentens
gradvisa utveckling av reflektion över forskningsresultat och professions- och ämnesutveckling.
Förhållandet mellan ämneskurser, UVK-kurser och VFU-kurser framkommer dock inte och bedöms
vara ett angeläget utvecklingsområde för lärosätet. Eftersom samtliga självständiga arbeten har
bedömts hålla hög kvalitet anser bedömargruppen att studenterna genom utbildningen utvecklar sin
färdighet och förmåga att bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet på ett mycket tillfredsställande
sätt.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls eftersom lärosätet ger flera
goda exempel på hur målet vävs in i kurser och examineras på flera olika sätt. Det ges under
utbildningen övningar innan och mellan VFU-kurserna, där bland annat rollspel möjliggör för
studenterna att öva och visa sin förmåga till didaktiska val och analyser. Det är berömvärt att
måluppfyllelse säkerställs på det sättet, eftersom det tränar studenterna i kunskaper som är för
professionen relevanta. Utifrån de studier i material och teknik som ingår i kurser skall studenten
tillämpa och planera för undervisning gentemot en tänkt målgrupp elever. Studenterna genomför
också konstpedagogiska workshops med externa grupper från förskola till gymnasieskola, vilket tränar
förmågan att leda barn och elever i olika åldrar. Befästningen av ämnesdidaktiska kunskaper sker
också i VFU-kurser. Kopplingarna till yrkesliv tillhandahålls av lärosätet med trepartssamtal inom VFU,
besök vid varje VFU-period, professionsförankring genom yrkesverksamma lärare, nätverkande,
samverkan med Bildmuseet. Sammantaget skapar detta goda möjligheter för studenterna att
förbereda sig för ett kommande yrkesliv och bildprofessionen. Dock kvarstår bedömargruppens
rekommendation om att ämnesdidaktiken i utbildningen bör stärkas.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
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lärande uppfylls eftersom studenterna tränas i att planera, genomföra, utvärdera och utveckla sin
undervisning, så att varje elev stimuleras och utvecklas. Det sker genom olika kurser med tillhörande
examination. Bedömargruppen hade önskat en tydligare bild av hur progressionen sker inom UVK och
VFU relaterat till kurser i ämne- och ämnesdidaktisk. Dock är progressionen tydlig inom bild. I en
senare kurs planerar studenten ett helt undervisningsprojekt med utgångspunkt i planerade lektioner i
samverkan med konstpedagogisk verksamhet vid Bildmuseet. Här höjs kraven på vetenskaplig
förankring i mer avancerad vetenskaplig litteratur och på nivån av reflektion. Det framgår dock att
kopplingen till internationell forskning behöver stärkas liksom kopplingen till flerspråkiga skolmiljöer,
vilket enligt bedömargruppen är ett utvecklingsområde.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. På en
grundläggande nivå beskriver självvärderingen tydligt hur studenterna får möjlighet att utveckla de
förmågor som målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling anger.
Studenterna får i form av gruppövningar och i skrift resonera om ett case. Bedömargruppen anser att
detta sätt att arbeta i viss mån kompenserar för vissa av de svårigheter som det innebär att ha den
långa VFU:n så sent i utbildningen, men också att det rustar studenterna väl inför olika
undervisningssituationer. Bedömargruppen ser dock relationen mellan UVK och ämneskurser i bild
som ett utvecklingsområde för att en helhet ska skapas mellan i utbildningens olika delar. Moment
relaterat kring hållbar utveckling behöver enligt bedömarna stärkas, så att studenter får större del av
dessa kunskaper. I utvecklingsarbetet rekommenderas att hållbar utveckling förankras i
bildlärarutbildningen inte minst som didaktisk resurs.
Jämställdhetsperspektivet beaktas, kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll, utformning
och genomförande. Det sker på många olika sätt och är ett styrkeområde framför allt inom
bildkurserna. Inom UVK behöver lärosätet utveckla hur jämställdhet examineras. Studentbarometern
som genomfördes 2016 visade att lärosätet utmärkte sig då studenterna till över 80 procent var nöjda
med inslagen kring jämställdhet. I kurslitteratur beaktas att minst en titel per kurs skall ha ett uttalat
genusperspektiv eller annat kritiskt perspektiv, och att könsfördelningen mellan författarna skall vara
jämn (60/40). Även i arbetslaget och i uppgifter strävas en jämn könsfördelning så att inte traditionellt
manliga och kvinnliga arbetsuppgifter reproduceras, vilket lärosätet beskriver som en utmaning, men
där bedömargruppen anser att lärosätet arbetar fortlöpande med detta.
Utifrån lärosätets kvalitetssystem genomförs en rad uppföljningar på programnivå i form av
nybörjarenkät och studiebarometer, säkring av examensmål i matris för program/examina samt
programutvärderingar, såväl i mitten som i slutet på utbildningen. Bedömargruppen ser detta som en
adekvat kvalitetssäkring. Studenterna genomför en digital skriftlig anonym kursutvärdering som
publiceras på institutionens hemsida. Dessa synpunkter följs upp med efterkommande studentårskurs.
I mitten av kurserna genomförs också muntliga utvärderingar och analoga skriftliga utvärderingar för
att fortlöpande kunna förbättra kurserna. Bildlärararbetslaget ansvarar gemensamt för uppföljningen.
Ett utvecklingsområde är att metoder och enhetliga rutiner behöver stärkas inom samtliga kurser för
hur studenterna ska få större inflytande över sin utbildning.
En avhoppsanalys genomförs systematiskt två gånger per år via intervjuer med studenter som avslutat
sin utbildning i förtid, vilket analyseras av Lärarhögskolans ledning och programråd. Kontinuerlig
uppföljning av studierna, avhopp och genomströmning bidrar till att studenterna kan genomföra sina
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studier på utsatt tid. För att stödja studenterna att genomföra studierna inom planerad tid genomfördes
under hösten 2018 ett pilotprojekt för att stärka deras skrivande. Projektet fördjupades under 2019.
Men bedömargruppen ser oklarheter i systematiken i de förebyggande insatserna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentrepresentanter finns i alla beredande och beslutande organ, och där lärarstudenterna har en
egen sektion inom studentkåren som tillvaratar studenternas intressen. Även på programnivå finns
studentrepresentation, och dialog förs mellan ansvariga för lärarutbildningen och studentkåren.
Informationsmöten hålls och på lärarutbildningens webbplats finns utbildningssidor med information
och kontaktvägar. Flera av kontakterna mellan de kursansvariga och studenterna sker genom
informella möten. Som ett led i detta är det särskilt viktigt att lärosätet arbetar med lärarnas
tillgänglighet och snabb återkoppling till studenterna. Kvalitetsarbetet i ämneslärarprogrammet kan
också följas av studenterna via lärplattformen Cambro. Det har skett förändringar utifrån synpunkter
och initiativ från studenterna när det gäller utbildningsgången och progression. Bedömargruppen
anser därmed att studenterna ges möjlighet att både uttrycka åsikter och delta i beslut gällande
lärarutbildningen på ett tillfredsställande sätt på övergripande nivå. Däremot är studentdeltagandet på
bildlärarutbildningen ett fortsatt utvecklingsområde, varför lärosätet uppmanas av bedömargruppen att
fortsätta ett dialogiskt förhållningssätt till studenterna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Samverkan med skolor är en viktig del i studenternas anknytning till arbetsliv och det sker via VFU,
lärare som är yrkeslivsverksamma i skolan och praxisnära forskning. Detta anser bedömargruppen
vara en viktig förberedelse inför professionen. Lärosätet framhåller den långa VFU:n som viktig i
förberedelsen för det kommande yrkeslivet. Även bedömargruppen menar att kurserna inom VFU är
viktiga för att förbereda studenterna för arbetslivet. Men gruppen ser det som problematiskt om en
student befinner sig på samma skola med en handledare som studenten inte kan utvecklas
tillsammans med. Målsättningen är att studenterna ska få stifta bekantskap med flera skolor med olika
strukturella förutsättningar, men skriver inget om hur detta görs. Detta är därför att betrakta som ett
utvecklingsområde. En styrka i utbildningen är enligt bedömargruppen att yrkesverksamma lärare och
skolledare medverkar i seminarier. Studenterna ges även möjlighet att samverka med
kulturinstitutioner och möta barn och elever i olika åldersgrupper, där ett särskilt styrkeområde är
samverkan med Bildmuseet. Bildlärarutbildningen är aktiv i nationell och nordisk forskningssamverkan
och nätverkande. Dock bedöms internationalisering, flerspråkighet och tillhandahållandet av
interkulturella perspektiv som utvecklingsområden för lärosätet.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Det finns tillfredsställande vetenskaplig kompetens och de flesta lärare är tillsvidareanställda inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan. De flesta av de undervisande lärarna inom utbildningen har
genomgått högskolepedagogiska kurser och har ämneslärarexamen. Bedömargruppen finner det som
ett viktigt utvecklingsområde för lärosätet att skaffa rutiner för hur alla lärare mer långsiktigt kan
garanteras forskning inom sina tjänster för att säkerställa fortsatt kvalitet. Det samlade underlaget
visar att när det gäller personal inom inriktningen idrott och hälsa är antalet lärare och deras
sammantagna kompetens adekvat. Lärosätet bedöms ha tillfredsställande möjligheter för
kompetensutveckling och en genomtänkt plan för kompetensförsörjning, vilket bedömargruppen ser
som en styrka.
Det finns en tillfredsställande utbildningsmiljö. Många forskningsprojekt inom miljön anknyter
innehållsmässigt till relevanta delar av UVK. Av betydelse för lärarutbildning bedrivs forskning inom
flera områden och inom flera fält som rör till exempel professionen, ledarskap, betyg och bedömning.
Det finns en vetenskaplig och professionsinriktad miljö inom inriktningen idrott och hälsa, och
verksamheten bedrivs på ett sätt som ger möjlighet för ett nära samband mellan forskning och
utbildning. Lärarna är forskningsaktiva inom en bredd av områden, vilket bedömargruppen ser som
positivt för utbildningen. Bedömargruppen frågar sig däremot hur utbildningen påverkas av den ringa
omfattningen av de individuella lärarinsatserna, vilket kan riskera att personalen inte får möjlighet att
planera för ämnesutveckling, kvalitetsutveckling och progression i utbildningen som helhet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. Självvärderingen visar att ämneskursernas innehåll i stort svarar mot behovet av
ämneskunskaper i idrott och hälsa. Den ger också flera konkreta exempel på examination, och de
självständiga arbeten som bedömargruppen har tagit del av bekräftar att studenterna får goda
förutsättningar att nå målet.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Trots svagheterna som finns inom inriktningen idrott och hälsa anser
bedömargruppen att lärosätet har visat att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse. Lärosätet uppvisar en målmedveten, sammanhållen utbildning i vetenskaplig metod
och ett vetenskapligt förhållningssätt genom sättet på vilket kunskaps- och vetenskapsteori
introduceras. Bedömargruppen finner att systematiken med ”grundläggande”, ”befästande” och
”fördjupande” är ett gott sätt att organisera utbildningen och garantera progression. Både kvalitativa
och kvantitativa metoder behandlas och examineras. Fördjupning ska framförallt ske i det
självständiga arbetet som skrivs inom ämnet. Det finner bedömargruppen rimligt men vill samtidigt
som ett utvecklingsområde peka på att fördjupningar av kunskaper också kan ske tidigare under
utbildningen. Av självvärderingen framgår att studenterna inom inriktningen idrott och hälsa får goda
möjligheter att utveckla kunskap om kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Däremot visar
varken beskrivningen av utbildningens kurser eller de självständiga arbetena att studenterna när
examen utfärdas kan visa fördjupad kunskap om vetenskapsteori. Bedömargruppen anser därför att
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det är ett prioriterat utvecklingsområde att lärosätet utvecklar innehållet i utbildningen i syfte att
möjliggöra för, och säkerställa, att studenterna utvecklar fördjupad kunskap om vetenskapsteori.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Genomgående krävs att studenterna gör kopplingar till relevant
litteratur och forskning och måluppfyllelse säkerställs med examinationer såsom skriftlig
hemtentamen, salstentamen, dagbok för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFUdagbok) och en skriftlig inlämningsuppgift. Enligt självvärderingen får studenterna öva vetenskapligt
skrivande i alla ämneskurser inom inriktningen idrott och hälsa. Bedömargruppen ser detta
kursinnehåll som en styrka för studenternas utbildning och möjlighet att utveckla kunnande utifrån
målet. Granskningen av självständiga arbeten visar vissa brister i måluppfyllelse. Den omständigheten
kan föranleda en översyn av kriterier och bedömningsförfarande för de självständiga arbetena, vilket
bedömargruppen rekommenderar.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls eftersom lärosätet ger flera
goda exempel på hur målet vävs in i kurser och examineras på flera olika sätt. Det ges under
utbildningen övningar innan och mellan VFU-kurserna, där bland annat rollspel möjliggör för
studenterna att öva och visa sin förmåga till didaktiska val och analyser. Det är berömvärt att
måluppfyllelse säkerställs på det sättet, eftersom det tränar studenterna i kunskaper som är för
professionen relevanta kunskaper. Självvärderingen visar att inriktningen idrott och hälsa är utformad
och genomförs på ett sådant sätt att studenterna får goda möjligheter att nå detta mål. Studenterna får
prova och utveckla olika lärandemiljöer och undervisningsmetoder, samt visa sitt kunnande i
ämnesdidaktik och metodik genom relevanta examinationsuppgifter.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls eftersom studenterna tränas i att planera, genomföra, utvärdera och utveckla sin
undervisning, så att varje elev stimuleras och utvecklas. Det sker genom olika kurser med tillhörande
examination. Det finns även en nära integration mellan UVK, VFU, ämnen och ämnesdidaktik. Det
samlade underlaget visar att både ämneskurserna och VFU-delarna har ett relevant innehåll samt att
examinerande uppgifter ger studenterna goda möjligheter att nå målet.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. På en
grundläggande nivå beskriver självvärderingen tydligt hur studenterna får möjlighet att utveckla de
förmågor som målet anger. Studenterna får i form av gruppövningar och i skrift resonera om ett case.
Bedömargruppen anser att detta sätt att arbeta i viss mån kompenserar för vissa av de svårigheter
som det innebär att ha den långa VFU:n så sent i utbildningen, men också att det rustar studenterna
väl inför olika undervisningssituationer. Moment relaterat kring hållbar utveckling behöver enligt
bedömarna stärkas, så att studenter får större del av dessa kunskaper. Detta utvecklingsområde
identifierar även lärosätet i självvärderingen. Utifrån självvärderingen ser bedömargruppen att
studenterna får möjlighet att inom inriktningen idrott och hälsa utveckla förmåga att i det pedagogiska
arbetet göra bedömningar utifrån olika aspekter. Undervisningen möjliggör att studenterna utvecklar
sitt kunnande i att möta individer och grupper med olika etnisk bakgrund och tillägna sig verktyg för att
motverka diskriminering. Ett hållbarhetsperspektiv beaktas främst inom området friluftsliv.
Bedömargruppen uppfattar att utbildningen i sin helhet behandlar jämställdhet, men noterar samtidigt
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att beskrivningarna i såväl självvärderingen som intervjuerna inte till fullo klargör hur jämställdhet
examineras inom UVK. Detta skulle kunna utvecklas mer. Självvärderingen visar däremot att flera
aspekter av jämställdhet beaktas i ämneskurserna och i VFU-kurserna. Det samlade underlaget visar
även att ämnesstudierna på ett tillfredsställande sätt förbereder studenterna att beakta, kommunicera
och förankra ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten.
Lärosätet följer upp utbildningen och resultaten av kursvärderingarna behandlas och återkopplas. Ett
utvecklingsområde är att metoder och enhetliga rutiner behöver stärkas inom samtliga kurser för hur
studenterna ska få större inflytande över sin utbildning. Genomströmning och avhopp analyseras
systematiskt två gånger per år via intervjuer med de studenter som har avslutat sin utbildning i förtid.
För att stödja studenterna att genomföra studierna inom planerad tid genomfördes under hösten 2018
ett pilotprojekt för att stärka deras skrivande. Projektet fördjupades under 2019. Bedömargruppen ser
dock oklarheter i systematiken i de förebyggande insatserna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentrepresentation finns i samtliga beredande och beslutande organ. Även på programnivå finns
studentrepresentation, och dialog förs mellan ansvariga för lärarutbildningen och studentkåren.
Informationsmöten hålls och på lärarutbildningens webbplats finns utbildningssidor med information
och kontaktvägar. Flera av kontakterna mellan de kursansvariga och studenterna sker genom
informella möten. Som ett led i detta är det särskilt viktigt att lärosätet arbetar med lärarnas
tillgänglighet och snabb återkoppling till de studerande. Bedömargruppen noterar att tillfredsställande
rutiner finns på plats, men kan inte bedöma hur studeranderepresentationen utvecklats över tid eller
hur närvaron av studenter ser ut i praktiken.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Bedömargruppen finner att de kontakter som studenterna får under sin utbildning med arbetslivet är
tillfredsställande. Lärosätet framhåller den långa VFU:n som viktig i förberedelsen för det kommande
yrkeslivet vilket bedömargruppen håller med om. Bedömargruppen ser det dock som problematiskt om
en student befinner sig på samma skola med en handledare som studenten inte kan utvecklas
tillsammans med. Målsättningen är att studenterna ska få stifta bekantskap med flera skolor med olika
strukturella förutsättningar, men skriver inget om hur detta görs. Detta är därför att betrakta som ett
utvecklingsområde. En styrka i utbildningen är enligt bedömargruppen att yrkesverksamma lärare och
skolledare medverkar i seminarier. När det gäller inriktningen idrott och hälsa visar lärosätet att
studenterna i ämneskurserna får möjlighet att delta i undervisningsprojekt tillsammans med
verksamma lärare, något som bedömargruppen vill framhålla som ett gott exempel. Genom den
verksamhetsförlagda utbildningen får studenterna ta del av verksamheten på olika skolor samt
möjlighet att genomföra verksamhetsförlagd utbildning i båda de ämnen som ingår i examen.
Självvärderingen ger exempel på konkret samverkan både med skolväsendet och idrottsrörelsen.
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matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägd bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan finns en tillfredsställande vetenskaplig kompetens och de
flesta lärare är tillsvidareanställda. De flesta av de undervisande lärarna inom utbildningen har
genomgått högskolepedagogiska kurser och har ämneslärarexamen. Bedömargruppen finner det som
ett viktigt utvecklingsområde för lärosätet att skaffa rutiner för hur alla lärare mer långsiktigt kan
garanteras forskning inom sina tjänster för att säkerställa fortsatt kvalitet. De lärare i matematik och
matematikdidaktik som arbetar och undervisar inom ämneslärarutbildningen är både vetenskapligt och
pedagogiskt mycket kompetenta. Flera av dem har också ämneslärarutbildning, vilket garanterar
professionsanknytningen. Lärosätet ger kurser både för VFU-handledare i skolan och för
universitetslärare som gör VFU-besök.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan finns också en tillfredsställande utbildningsmiljö. Många
forskningsprojekt inom miljön anknyter innehållsmässigt till relevanta delar av UVK. Av betydelse för
lärarutbildning bedrivs forskning inom flera områden och inom flera fält som rör till exempel
professionen, ledarskap, betyg och bedömning. Inom inriktningen matematik ger den vetenskapliga
och professionsinriktade miljön goda förutsättningar för ämneslärarutbildning i matematik. Lärosätet
visar att de gör satsningar för att säkerställa en professionsinriktad miljö, exempelvis att skapa
förutsättningar för yrkesaktiva lärare i skolor att undervisa i lärarutbildningen samtidigt som de är
aktiva i skolan. Lärarna i matematikdidaktik kopplar undervisningen till den forskning som de bedriver
och att studenterna bjuds in till forskningsseminarier.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Det matematiska stoff som behandlas i kurserna är relevant för ämneslärare, men bedömargruppen
saknar en beskrivning av hur studenterna får ”väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av
detta område” och en redogörelse för hur lärosätet har tolkat detta. Dessutom bör programmering,
som blivit ett allt viktigare område i skolan, behandlas på ett mer systematiskt sätt i utbildningen.
Sammantaget anser bedömningsgruppen att målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen,
inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, inte uppfylls.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen
matematik. Lärosätet uppvisar inom UVK en målmedveten, sammanhållen utbildning i vetenskaplig
metod och ett vetenskapligt förhållningssätt genom hur kunskaps- och vetenskapsteori introduceras.
Bedömargruppen finner att systematiken med ”grundläggande”, ”befästande” och ”fördjupande” är ett
gott sätt att organisera utbildningen och garantera progression. Både kvalitativa och kvantitativa
metoder behandlas och examineras. Fördjupning ska framförallt ske i det självständiga arbetet som
skrivs inom ämnet. Det finner bedömargruppen rimligt men vill samtidigt som ett utvecklingsområde
peka på att fördjupningar av kunskaper också kan ske tidigare under utbildningen. Inom inriktningen
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matematik behandlas målet i flera delar av utbildningen, och de självständiga arbeten som
bedömargruppen haft tillgång till visar att författarna har goda kunskaper om vetenskapsteori och
kvalitativ metod. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inte. Genomgående krävs inom UVK att studenterna gör
kopplingar till relevant litteratur och forskning och måluppfyllelse säkerställs med examinationer såsom
skriftlig hemtentamen, salstentamen, dagbok för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen
(VFU-dagbok) och en skriftlig inlämningsuppgift. Inom inriktningen matematik är det mycket positivt för
studenternas yrkesverksamhet att de ska läsa och kritiskt reflektera över flera vetenskapliga arbeten
inom matematikdidaktik, men målet i sin helhet kan inte anses vara uppnått eftersom man inte uppnår
den del av målet som rör studentens förmåga att reflektera över andras erfarenheter samt bidra till
utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och
ämnesdidaktik. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse anser
bedömargruppen att bristerna inom inriktningen matematik är så omfattande att utbildningen i sin
helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom UVK och inom
inriktningen matematik. Inom UVK ger lärosätet flera goda exempel på hur målet vävs in i kurser och
examineras på flera olika sätt. Det ges under utbildningen övningar innan och mellan VFU-kurserna,
där bland annat rollspel möjliggör för studenterna att öva och visa sin förmåga till didaktiska val och
analyser. Det är berömvärt att måluppfyllelse säkerställs på det sättet, eftersom det tränar studenterna
i kunskaper som är relevanta för professionen relevanta kunskaper. Inom inriktningen matematik
innehåller kurserna i matematikdidaktik, UVK och VFU både de teoretiska grunderna och uppgifter där
studenterna ska tillämpa didaktiska teorier. Det är också positivt att de inför VFU får träning i metodik,
men bedömargruppen rekommenderar att detta sker mer systematiskt. Bedömargruppen anser
sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inriktningen matematik. Inom UVK
tränas studenterna i att planera, genomföra, utvärdera och utveckla sin undervisning, så att varje elev
stimuleras och utvecklas. Det sker genom olika kurser med tillhörande examination. Det finns även en
nära integration mellan UVK, VFU, ämnen och ämnesdidaktik. Bedömargruppen hade önskat en
tydligare bild av hur progressionen sker inom UVK och VFU relateras till kurser inom de olika
ämnena. Inom inriktningen matematik finns inslag av pedagogisk planering i utbildningen, där
studenterna får öva på att planera undervisning utifrån styrdokument. Det finns också övningar i
specialpedagogik. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och
säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. På en
grundläggande nivå beskriver självvärderingen tydligt hur studenterna får möjlighet att utveckla de
förmågor som målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling anger.
Studenterna får i form av gruppövningar och i skrift resonera om ett case. Bedömargruppen anser att
detta sätt att arbeta i viss mån kompenserar för vissa av de svårigheter som det innebär att ha den
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långa VFU:n så sent i utbildningen, men också att det rustar studenterna väl inför olika
undervisningssituationer. Moment relaterat kring hållbar utveckling behöver enligt bedömarna stärkas,
så att studenter får större del av dessa kunskaper. Detta utvecklingsområde identifierar lärosätet även
i självvärderingen.
Bedömargruppen uppfattar att utbildningen i sin helhet behandlar jämställdhet, men noterar samtidigt
att beskrivningarna i såväl självvärderingen och intervjuerna inte till fullo klargör hur jämställdhet
examineras inom utbildningen. Därför är den här delen något som skulle kunna utvecklas mer inom
UVK och utbildningen. Underlaget innehåller endast sparsamma beskrivningar av hur
jämställdhetsperspektivet inkluderas i utbildningens olika delar. Enligt självvärderingen beaktas
jämställdhetsperspektivet på ämnesnivå när man väljer kurslitteratur och en strävan efter att variera
undervisnings och examinationsuppgifter i syfte att inkludera så många studenter som möjligt.
Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden jämställdhet behandlas tillfredsställande.
Lärosätet följer upp utbildningen och resultaten av kursutvärderingarna behandlas och återkopplas. Ett
utvecklingsområde är att metoder och enhetliga rutiner behöver stärkas inom samtliga kurser för hur
studenterna ska få större inflytande över sin utbildning. Genomströmning och avhopp analyseras
systematiskt två gånger per år via intervjuer med de studenter som har avslutat sin utbildning i förtid.
Det finns också bra stödresurser för studenter som riskerar att inte klara sin utbildning inom den
avsedda tiden. För att stödja studenterna att genomföra studierna inom planerad tid genomfördes
under hösten 2018 ett pilotprojekt för att stärka deras skrivande. Projektet fördjupades under 2019.
Men bedömargruppen ser oklarheter i systematiken i de förebyggande insatserna. Bedömargruppen
anser att bedömningsgrunden om uppföljning, åtgärder och återkoppling behandlas tillfredsställande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentrepresentation finns i samtliga beredande och beslutande organ. Även på programnivå finns
studentrepresentation, och dialog förs mellan ansvariga för lärarutbildningen och studentkåren.
Informationsmöten hålls och på lärarutbildningens webbplats finns utbildningssidor med information
och kontaktvägar. Flera av kontakterna mellan de kursansvariga och studenterna sker genom
informella möten. Som ett led i detta är det särskilt viktigt att lärosätet arbetar med tillgänglighet av
lärare och snabb återkoppling till de studerande. Bedömargruppen noterar att tillfredsställande rutiner
finns på plats, men kan inte bedöma hur studeranderepresentationen utvecklats över tid eller hur
närvaron av studenter ser ut i praktiken.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredställande.
Bedömargruppen finner att de kontakter som studenterna får under sin utbildning med arbetslivet är
tillfredsställande. Lärosätet framhåller den långa VFU:n som viktig i förberedelsen för det kommande
yrkeslivet. Även bedömargruppen menar att kurserna inom VFU är viktiga för att förbereda
studenterna för arbetslivet. Men gruppen ser det som sårbart om en student befinner sig på samma
skola med en handledare som studenten inte kan utvecklas tillsammans med. Målsättningen är att
studenterna ska få stifta bekantskap med flera skolor med olika strukturella förutsättningar, men
skriver inget om hur detta görs. Detta är därför att betrakta som ett utvecklingsområde. En styrka i
utbildningen är enligt bedömargruppen att yrkesverksamma lärare och skolledare medverkar i
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seminarier. Inom inriktningen matematik samverkan erbjuds ämneslärarstudenter att handleda
studenter inom det teknisk-naturvetenskapliga basåret.
Umeå universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4589

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
musik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Den vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska kompetensen bedöms vara god inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK). De flesta lärare är tillsvidareanställda. De flesta av de
undervisande lärarna inom utbildningen har genomgått högskolepedagogiska kurser och har
ämneslärarexamen. Bedömargruppen finner det som ett viktigt utvecklingsområde för lärosätet att
skaffa rutiner för hur alla lärare mer långsiktigt kan garanteras forskning inom sina tjänster för att
säkerställa fortsatt kvalitet. Den vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska kompetensen
bedöms vara god inom inriktningen musik. Konstnärlig kompetens är däremot ett utvecklingsområde
genom att den konstnärliga professionskompetensen är svagt representerad inom lärargruppen.
Bedömargruppen vill betona betydelsen av att upprätthålla ett konstnärligt ämnesdjup, inte minst hos
musiklärare på gymnasiet. Personalstyrkan framstår däremot som stabil och det finns strategiska
planer för kompetensutveckling och framtida rekrytering.
Det finns också en tillfredsställande utbildningsmiljö inom UVK. Många forskningsprojekt inom miljön
anknyter innehållsmässigt till relevanta delar av UVK. Av betydelse för lärarutbildning bedrivs
forskning inom flera områden och inom flera fält som rör till exempel professionen, ledarskap, betyg
och bedömning. Utbildningsmiljön bedöms vara god inom inriktningen musik och det finns en aktiv
forskningsmiljö med flera projekt som relateras till professionsfrågor. Den vetenskapliga förankringen
och forskningsanknytningen verkar alltså vara stark. Bedömargruppens intryck är att också den
fysiska miljön ger goda förutsättningar för att bedriva musiklärarutbildning av hög kvalitet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Både brett kunnande samt väsentligt fördjupade kunskaper och insikter i forsknings- och
utvecklingsarbete säkerställs genom musikämneskursernas examinationer, som alla innefattar
konstnärlig gestaltning, musikaliskt hantverk samt kunskaper i att bearbeta teori och litteratur. Däremot
förefaller kravnivån ibland vara något låg, samtidigt som ämneskursernas innehåll och examinationer
ibland framstår som alltför omfattande i förhållande till den avsatta tiden. Detta är därför
utvecklingsområden.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
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beprövad erfarenhet uppfylls inte. Målet uppfylls inom UVK men inte inom inriktningen musik där det
framför allt saknas tillräcklig fördjupning inom forskningsmetoder. Lärosätet uppvisar dock en
målmedveten, sammanhållen utbildning i vetenskaplig metod och ett vetenskapligt förhållningssätt
genom hur kunskaps- och vetenskapsteori introduceras i den utbildningsvetenskapliga kärnan.
Bedömargruppen finner att systematiken med ”grundläggande”, ”befästande” och ”fördjupande” är ett
gott sätt att organisera utbildningen och garantera progression. Både kvalitativa och kvantitativa
metoder behandlas och examineras. Fördjupning ska framförallt ske i det självständiga arbetet som
skrivs inom ämnet. Det finner bedömargruppen rimligt men vill samtidigt som ett utvecklingsområde
peka på att fördjupningar av kunskaper också kan ske tidigare under utbildningen. Målet uppfylls inte
inom inriktningen musik. Studenterna förefaller få goda möjligheter att tillägna sig fördjupade
kunskaper om vetenskapsteori och om vetenskaplig grund i relation till beprövad erfarenhet. Däremot
är utbildningen inom forskningsmetoder ett utvecklingsområde och det gäller framför allt kvantitativ
metod. Bedömargruppen anser att det saknas innehåll där kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoder behandlas explicit i utbildningen på fördjupad nivå. Både när det gäller
vetenskapsteori och forskningsmetoder verkar det för övrigt saknas en progression genom
utbildningen. Också detta är ett utvecklingsområde. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan
bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom inriktningen musik är så omfattande
att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Genomgående krävs att studenterna gör kopplingar till relevant
litteratur och forskning och måluppfyllelse säkerställs med examinationer såsom skriftlig
hemtentamen, salstentamen, dagbok för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFUdagbok) och en skriftlig inlämningsuppgift. Det finns här en tydlig progression mellan ämneskurserna,
både vad gäller examinationsformer och kravnivån överlag. Den didaktiska analysen av studentens
egna och elevers erfarenheter i musikpedagogiska sammanhang utvecklas stegvis under
utbildningens gång. Också kopplingen till yrkesverksamheten framstår således som god.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Lärosätet ger i UVK flera
goda exempel på hur målet vävs in i kurser och examineras på flera olika sätt. Det ges under
utbildningen övningar innan och mellan VFU-kurserna, där bland annat rollspel möjliggör för
studenterna att öva och visa sin förmåga till didaktiska val och analyser. Det är berömvärt att
måluppfyllelse säkerställs på det sättet, eftersom det tränar studenterna i kunskaper som är för
professionen relevanta kunskaper. De förväntade studieresultaten för både den verksamhetsförlagda
utbildningen och ämneskurserna i musik visar att det bland annat sker en vidareutveckling bland av
studenternas metodikkunskaper under utbildningen. Både olika slags tillämpningsövningar och olika
examinationsformer ingår i ämneskurserna.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls eftersom studenterna tränas i att planera, genomföra, utvärdera och utveckla sin
undervisning, så att varje elev stimuleras och utvecklas. Det sker genom olika kurser med tillhörande
examination. Det finns även en nära integration mellan UVK, VFU, ämnen och ämnesdidaktik.
Bedömargruppen hade dock önskat en tydligare bild av hur progressionen som sker inom UVK och
VFU relateras till kurser inom de olika ämnena. Flera av ämneskurserna uppehåller sig vid förmågan
att stimulera olikartade elevgruppers lärande och utveckling. De olika ämneskursernas innehåll och
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examination bidrar tydligt till måluppfyllelsen, och studenterna får många tillfällen att tillämpa sina
musikdidaktiska kunskaper. Lärosätet beskriver att examinationer i alla musikämneskurser omfattar
kunskaper i konstnärlig gestaltning, musikaliskt hantverk samt kunskaper i att bearbeta teorier och
litteratur.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. På en
grundläggande nivå beskriver självvärderingen tydligt hur studenterna får möjlighet att utveckla de
förmågor som målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling anger.
Studenterna får i form av gruppövningar och i skrift resonera om ett case. Bedömargruppen anser att
detta sätt att arbeta i viss mån kompenserar för vissa av de svårigheter som det innebär att ha den
långa VFU: n så sent i utbildningen, men också att det rustar studenterna väl inför olika
undervisningssituationer. Moment relaterat kring hållbar utveckling behöver enligt bedömarna stärkas,
så att studenter får större del av dessa kunskaper. Detta utvecklingsområde identifierar lärosätet även
i självvärderingen.
Bedömargruppen uppfattar att utbildningen i sin helhet behandlar jämställdhet, men noterar samtidigt
att beskrivningarna i såväl självvärderingen som intervjuerna inte till fullo klargör hur jämställdhet
examineras inom UVK. Därför är den här delen något som skulle kunna utvecklas mer.
Bedömargruppen ser positivt på hur jämställdhetsperspektivet uppmärksammas inom inriktningen
musik. Jämställdhet ingår som kursinnehåll i ett par av musikämneskurserna och det finns även
förväntade studieresultat som är relevanta för jämställdhetsperspektivet. Det finns även en stark miljö
för genusforskning vid institutionen, och riktlinjer med jämställdhetsfokus för kurslitteratur har tagits
fram.
Lärosätet följer upp utbildningen och resultaten av kursutvärderingarna behandlas och återkopplas. Ett
utvecklingsområde är att metoder och enhetliga rutiner behöver stärkas inom samtliga kurser inom
UVK för hur studenterna ska få större inflytande över sin utbildning. För inriktningen musik finns det
däremot tydliga rutiner för uppföljning, åtgärder och återkoppling. Skriftliga kursvärderingar har hög
svarsfrekvens och nya studenter informeras vid kursstart om resultaten från tidigare års
kursvärderingar samt eventuella åtgärder som vidtagits utifrån dem. Resultaten diskuteras även vid
lärarlagsmöten, där också lämpliga åtgärder planeras. Även på programnivå genomförs regelbundna
uppföljningar av utbildningen och resultat från analyser av genomströmning och avhopp tas upp till
diskussion i Lärarhögskolans ledning samt i programrådet för ämneslärarprogrammet.
Genomströmning och avhopp analyseras systematiskt två gånger per år via intervjuer med de
studenter som har avslutat sin utbildning i förtid. För att stödja studenterna att genomföra studierna
inom planerad tid genomfördes under hösten 2018 ett pilotprojekt för att stärka deras skrivande.
Projektet fördjupades under 2019. Bedömargruppen ser dock oklarheter i systematiken i de
förebyggande insatserna varför detta är ett utvecklingsområde.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentrepresentation finns i samtliga beredande och beslutande organ. Även på programnivå finns
studentrepresentation, och dialog förs mellan ansvariga för lärarutbildningen och studentkåren.
Informationsmöten hålls och på lärarutbildningens webbplats finns utbildningssidor med information
och kontaktvägar. Flera av kontakterna mellan de kursansvariga och studenterna sker genom
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informella möten. Som ett led i detta är det särskilt viktigt att lärosätet arbetar med lärarnas
tillgänglighet och snabb återkoppling till de studerande. Bedömargruppen noterar att tillfredsställande
rutiner finns på plats, men kan inte bedöma hur studeranderepresentationen utvecklats över tid eller
hur närvaron av studenter ser ut i praktiken. Bedömargruppen anser att studenterna har goda
möjligheter att aktivt utveckla utbildningen på både ämnes- och programnivå. Förutsättningarna för
både informellt och formellt studentinflytande är goda. Representanter för studenterna deltar även
regelbundet i musikavdelningens möten.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att de kontakter som studenterna får under sin utbildning med arbetslivet är
tillfredsställande. Lärosätet framhåller den långa VFU: n som viktig i förberedelsen för det kommande
yrkeslivet. Även bedömargruppen menar att kurserna inom VFU är viktiga för att förbereda
studenterna för arbetslivet. Men gruppen ser det som problematiskt om en student befinner sig på
samma skola med en handledare som studenten inte kan utvecklas tillsammans med. Målsättningen
är att studenterna ska få stifta bekantskap med flera skolor med olika strukturella förutsättningar, men
skriver inget om hur detta görs. Detta är därför att betrakta som ett utvecklingsområde. En styrka i
utbildningen är enligt bedömargruppen att yrkesverksamma lärare och skolledare medverkar i
seminarier. Arbetslivet är representerat i programrådet för ämneslärarprogrammet och det finns även
ett regionalt samverkansråd.
Umeå universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4593

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Det finns tillfredsställande vetenskaplig, yrkesrelaterad och pedagogisk kompetens, och de flesta
lärare är tillsvidareanställda. De flesta av de undervisande lärarna inom utbildningen har genomgått
högskolepedagogiska kurser och har ämneslärarexamen. Lärosätets visar på en medvetenhet om den
koordinering som samhällskunskapsämnet och utbildningen kräver samt hög och relevant kompetens
för utbildningen. Bedömargruppen finner det som ett viktigt utvecklingsområde för lärosätet att, inom
UVK, skaffa rutiner för hur alla lärare mer långsiktigt kan garanteras forskning inom sina tjänster för att
säkerställa fortsatt kvalitet. För inriktningen samhällskunskap finns adekvat vetenskaplig,
yrkesrelaterad och pedagogisk kompetens. Lärosätets visar på en medvetenhet om den koordinering
som samhällskunskapsämnet och utbildningen kräver samt hög och relevant kompetens för
utbildningen.
Det finns också en tillfredsställande utbildningsmiljö. Många forskningsprojekt inom miljön anknyter
innehållsmässigt till relevanta delar av UVK. Av betydelse för lärarutbildning bedrivs forskning inom
flera områden och inom flera fält som rör till exempel professionen, ledarskap, betyg och bedömning.
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För inriktningen samhällskunskap är undervisande lärare forskningsaktiva, studenter involveras i
pågående forskning, utbildningens innehåll är förankrat i uppdaterade forskningsresultat. Det finns
moment i utbildningen som syftar till att utveckla studenternas förmåga att förstå, värdera och använda
processer där vetenskapligt baserad kunskap uppstår och ständigt omprövas. Lärosätet har också
nyligen påbörjat satsningar på ämnesdidaktisk forskning med inriktning mot samhällskunskap.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. Utbildningen möjliggör och säkerställer att studenterna når kunskap inom samhällskunskap
som rymmer statsvetenskap, nationalekonomi, sociologi och ekonomisk historia. Ämnesteori och
ämnesdidaktik integreras och det finns en variation av examinationsformer.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Lärosätet uppvisar en målmedveten, sammanhållen utbildning i
vetenskaplig metod och ett vetenskapligt förhållningssätt genom hur kunskaps- och vetenskapsteori
introduceras. Bedömargruppen finner att systematiken med ”grundläggande”, ”befästande” och
”fördjupande” är ett gott sätt att organisera utbildningen och garantera progression. Både kvalitativa
och kvantitativa metoder behandlas och examineras. Fördjupning ska framförallt ske i det
självständiga arbetet som skrivs inom ämnet. Det finner bedömargruppen rimligt men vill samtidigt
som ett utvecklingsområde peka på att fördjupningar av kunskaper också kan ske tidigare under
utbildningen. För inriktningen samhällskunskap finns en progression mot fördjupning av kunskaperna,
vilket bekräftas av de självständiga arbeten som granskats, även om dessa arbeten är relativt få. En
styrka är att lärosätet ger studenterna goda möjligheter och kunskaper att skriva akademisk text om
teori om metod. Ett gott exempel är att studenterna får möjlighet att tillämpa teori och metod på olika
empiriska fall. Kurser i självständigt arbete och metod omfattar totalt 60 högskolepoäng.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Genomgående krävs att studenterna gör kopplingar till relevant
litteratur och forskning och måluppfyllelse säkerställs med examinationer såsom skriftlig
hemtentamen, salstentamen, dagbok för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFUdagbok) och en skriftlig inlämningsuppgift. För inriktningen samhällskunskap framgår det att målet
uppfylls genom undervisnings- och examinationsexempel från ämneskurser, som inkluderar en s.k.
ämnesdidaktisk strimma, och självständigt arbete. Inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i
kurserna Att undervisa i samhällskunskap och Läraryrkets dimensioner får studenterna också
möjlighet att tillvarata och reflektera över forskning. Det är däremot inte tydligt i det skriftliga
underlaget hur studenterna bidrar till att utveckla yrkesverksamheten. Vid intervjun framkom ändå att
det finns inslag i utbildningen när detta främjas.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Lärosätet ger flera goda
exempel på hur målet vävs in i kurser och examineras på flera olika sätt. Det ges under utbildningen
övningar innan och mellan VFU-kurserna, där bland annat rollspel möjliggör för studenterna att öva
och visa sin förmåga till didaktiska val och analyser. Det är berömvärt att måluppfyllelse säkerställs på
det sättet, eftersom det tränar studenterna i kunskaper som är för professionen relevanta kunskaper.

)

Ölk

BESLUT

328(360

Datum

Reg.nr

2020-02-18

411-00374-18
411-00375-18
411-00376-18
411-00377-18

För inriktningen samhällskunskap ger lärosätet ämnesdidaktisk undervisning inom en s.k.
ämnesdidaktisk strimma inom ramen för ämneskurserna som möjliggör och säkerställer detta mål.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Studenterna tränas i att planera, genomföra, utvärdera och utveckla sin undervisning, så att
varje elev stimuleras och utvecklas. Det sker genom olika kurser med tillhörande examination. Det
finns även en nära integration mellan UVK, VFU, ämnen och ämnesdidaktik. Bedömargruppen hade
önskat en tydligare bild av hur progressionen sker inom UVK och VFU relateras till kurser inom de
olika ämnena. För inriktningen samhällskunskap är verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ett viktigt
utvecklingsområde enligt bedömarna. Lärosätet planerar en översyn av de gemensamma riktlinjerna
för VFU-besök, trepartssamtal och underlag för bedömning av VFU.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. På en
grundläggande nivå beskriver självvärderingen tydligt hur studenterna får möjlighet att utveckla de
förmågor som målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling anger.
Studenterna får i form av gruppövningar och i skrift resonera om ett case. Bedömargruppen anser att
detta sätt att arbeta i viss mån kompenserar för vissa av de svårigheter som det innebär att ha den
långa VFU:n så sent i utbildningen, men också att det rustar studenterna väl inför olika
undervisningssituationer. Moment relaterat kring hållbar utveckling behöver enligt bedömarna stärkas,
så att studenter får större del av dessa kunskaper. Detta utvecklingsområde identifierar lärosätet även
i självvärderingen.
Bedömningsgrunden om jämställdhet bedöms som tillfredsställande. Bedömargruppen uppfattar att
utbildningen i sin helhet behandlar jämställdhet, men noterar samtidigt att beskrivningarna i såväl
självvärderingen som intervjuerna inte till fullo klargör hur jämställdhet examineras inom UVK. Därför
är den här delen något som skulle kunna utvecklas mer. För inriktningen samhällskunskap behandlas
jämställdhet på ett tillfredsställande sätt. Men en rekommendation är att detta också ska ha fokus på
lärarnas undervisning och även bedömas i samband med VFU.
Uppföljning, åtgärder, återkoppling bedöms som tillfredsställande. Lärosätet följer upp utbildningen
och resultaten av kursutvärderingarna behandlas och återkopplas. Ett utvecklingsområde är att
metoder och enhetliga rutiner behöver stärkas inom samtliga kurser för hur studenterna ska få större
inflytande över sin utbildning. Genomströmning och avhopp analyseras systematiskt två gånger per år
via intervjuer med de studenter som har avslutat sin utbildning i förtid. För att stödja studenterna att
genomföra studierna inom planerad tid genomfördes under hösten 2018 ett pilotprojekt för att stärka
deras skrivande. Projektet fördjupades under 2019. Men bedömargruppen ser oklarheter i
systematiken i de förebyggande insatserna. För inriktningen samhällskunskap gör lärosätet analyser
av avhopp och genomströmning regelbundet. Studenter som har hoppat av intervjuas och svaren
analyseras för eventuella åtgärder. Vidare erbjuds studenterna vägledningssamtal. Bedömarna ser
detta som åtgärder som främjar studenternas genomströmning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentrepresentation finns i samtliga beredande och beslutande organ. Även på programnivå finns
studentrepresentation, och dialog förs mellan ansvariga för lärarutbildningen och studentkåren.
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Informationsmöten hålls och på lärarutbildningens webbplats finns utbildningssidor med information
och kontaktvägar. Flera av kontakterna mellan de kursansvariga och studenterna sker genom
informella möten. Som ett led i detta är det särskilt viktigt att lärosätet arbetar med tillgänglighet av
lärare och snabb återkoppling till de studerande. För inriktningen samhällskunskap visar lärosätet en
strategi och struktur för att samla in studenternas synpunkter och ta tillvara dem i
kursutvecklingsarbetet. En svaghet är däremot en låg svarsfrekvens i kursvärderingarna, även om det
pågår ett visst arbete med alternativa utvärderingsformer. Lärosätet har också tillfredsställande rutiner
för att omsätta kursutvärderingarna i praktiken och anger att ämneskoordinatorn ska utarbeta och
genomföra kvalitetshöjande åtgärder, och återkoppla resultatet till relevanta intressenter. När det
gäller studentperspektivet finns det formella strukturer för påverkan, men det är inte tydligt beskrivet
hur lärarstudenterna är representerade. En informell möjlighet till påverkan finns, eftersom
ämneskoordinatorn är en länk mellan lärarlagen och studentgrupperna, och ibland träffas studenterna
på eget initiativ.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Bedömargruppen finner att de kontakter som studenterna får under sin utbildning med arbetslivet är
tillfredsställande. Lärosätet framhåller den långa VFU:n som viktig i förberedelsen för det kommande
yrkeslivet. Även bedömargruppen menar att kurserna inom VFU är viktiga för att förbereda
studenterna för arbetslivet. Men gruppen ser det som problematiskt om en student befinner sig på
samma skola med en handledare som studenten inte kan utvecklas tillsammans med. Målsättningen
är att studenterna ska få stifta bekantskap med flera skolor med olika strukturella förutsättningar, men
skriver inget om hur detta görs. Detta är därför att betrakta som ett utvecklingsområde. En styrka i
utbildningen är enligt bedömargruppen att yrkesverksamma lärare och skolledare medverkar i
seminarier. För inriktningen samhällskunskap sker samverkan med arbetlivet främst genom VFU.
Bedömarna rekommenderar lärosätet att se över andra typer av samverkan med det omgivande
samhället.
Umeå universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4600

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) finns tillfredsställande vetenskaplig kompetens och de
flesta lärare är tillsvidareanställda. De flesta av de undervisande lärarna har också genomgått
högskolepedagogiska kurser och har ämneslärarexamen. För UVK finner bedömargruppen att ett
viktigt utvecklingsområde för lärosätet är att skaffa rutiner för hur alla lärare mer långsiktigt kan
garanteras forskning inom sina tjänster för att säkerställa fortsatt kvalitet. Den vetenskapliga,
professionsrelaterade och pedagogiska kompetensen bedöms vara god i både svenska språket och
litteraturvetenskap. Lärosätet menar att personalstyrkan för inriktningen svenska präglas av stabilitet,
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men bedömargruppen noterar att drygt en tredjedel har tidsbegränsad anställning. Lärosätet gör dock
satsningar för att säkra kompetens och kontinuitet.
Även utbildningsmiljön bedöms vara god. Många forskningsprojekt inom miljön anknyter
innehållsmässigt till relevanta delar av UVK. Av betydelse för lärarutbildning bedrivs forskning inom
flera områden och inom flera fält som rör till exempel professionen, ledarskap, betyg och bedömning.
Det finns också relevant ämne- och ämnesdidaktisk forskning. Olika satsningar sker för att stärka den
vetenskapliga kompetensen och det finns en samordningsplats för lärarutbildningen i svenska, vilket
bedömargruppen ser som en styrka. Forskarna undervisar med anknytning till sina forskningsområden
och studenter inbjuds att skriva sina självständiga arbeten inom dem.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Svensklärarutbildningens utformning ger studenterna förutsättningar för att nå målet genom
att kurserna i svenska har en tydlig progression i tre steg: grundlägga, befästa och fördjupa.
Ämneskunskaperna och insikterna i forsknings- och utvecklingsarbete stärks exempelvis genom att
studenterna skriver en kort vetenskaplig uppsats som föregår det självständiga arbetet. Dock kan
lärosätet ytterligare säkerställa fördjupningen i ämnet.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Lärosätet uppvisar en målmedveten, sammanhållen utbildning i
vetenskaplig metod och ett vetenskapligt förhållningssätt genom hur kunskaps- och vetenskapsteori
introduceras. Bedömargruppen finner att systematiken med ”grundläggande”, ”befästande” och
”fördjupande” är ett gott sätt att organisera utbildningen och garantera progression. Både kvalitativa
och kvantitativa metoder behandlas och examineras. Studenten får successivt fördjupad kunskap om
vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder och fördjupningen ska framförallt
ske i det självständiga arbetet som skrivs inom ämnet. Bedömargruppen anser att ett
utvecklingsområde är att ge studenterna möjlighet att ytterligare fördjupa kunskaperna. Det kan ske
tidigare i utbildningen inom UVK men också att ytterligare fördjupning sker kopplat till ämnet för att i
större utsträckning säkerställa måluppfyllelse. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i
sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Under utbildningens gång ställs allt större krav på att studenterna
kan reflektera över, problematisera, analysera och värdera sina egna och andras erfarenheter och
knyta dessa till forskning. Genomgående krävs att studenterna gör kopplingar till relevant litteratur och
forskning och måluppfyllelse säkerställs med olika examinationer under UVK, under
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och i de självständiga arbetena. Exempel på examinationer är
skriftlig hemtentamen, salstentamen, dagbok för VFU (VFU-dagbok) men en skriftlig
inlämningsuppgift. Bedömargruppen menar att målet uppfylls i stor utsträckning.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls eftersom lärosätet ger flera
goda exempel på hur målet vävs in i kurser och examineras på flera olika sätt. Det ges under
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utbildningen övningar innan och mellan VFU-kurserna, där bland annat rollspel möjliggör för
studenterna att öva och visa sin förmåga till didaktiska val och analyser. Det är berömvärt att
måluppfyllelse säkerställs på det sättet, eftersom det tränar studenterna i kunskaper som är för
professionen relevanta kunskaper. Ytterligare ett positivt exempel på examinationsform är att
studenterna ska förklara något på ett sådant sätt att elever kan förstå. Ämne och ämnesdidaktik hör
nära samman, och ämnesdidaktiska inslag finns i alla kurser i svenska. Bedömargruppen ser det som
en styrka att ämne och ämnesdidaktik integreras.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls eftersom studenterna tränas i att planera, genomföra, utvärdera och utveckla sin
undervisning, så att varje elev stimuleras och utvecklas. Det sker genom olika kurser med tillhörande
examination. Det finns även en nära integration mellan UVK, VFU, ämnen och ämnesdidaktik. Det
finns en tydlig progression i utbildningen, och praktiskt inriktade övningar stärker studenternas
förmåga att nå detta mål.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. På en
grundläggande nivå beskriver självvärderingen tydligt hur studenterna får möjlighet att utveckla de
förmågor som målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling anger.
Studenterna får i form av gruppövningar och i skrift resonera om ett case. Bedömargruppen anser att
detta sätt att arbeta i viss mån kompenserar för vissa av de svårigheter som det innebär att ha den
långa VFU:n så sent i utbildningen, men också att det rustar studenterna väl inför olika
undervisningssituationer. Moment relaterat kring hållbar utveckling behöver enligt bedömarna stärkas,
så att studenter får större del av dessa kunskaper. Detta utvecklingsområde identifierar lärosätet även
i självvärderingen.
Bedömargruppen uppfattar att svensklärarutbildningen i sin helhet behandlar jämställdhet, men
noterar samtidigt att beskrivningarna i såväl självvärderingen som intervjuerna inte till fullo klargör hur
jämställdhet examineras inom UVK. Därför är den här delen något som skulle kunna utvecklas mer.
Bedömargruppen ser positivt på hur jämställdhetsperspektivet uppmärksammas och genomsyrar
samtliga kurser i svenska och synliggörs i kurslitteratur, lärandemål, genomförande och uppgifter.
Studenterna får på olika sätt träna sin förmåga att beakta, kommunicera och förankra perspektivet i
den pedagogiska verksamheten.
Lärosätet följer upp utbildningen och resultaten av kursutvärderingarna behandlas och återkopplas.
Det finns tydliga rutiner för uppföljning, åtgärder och återkoppling. Exempelvis möts Samos två gånger
per termin för att behandla bland annat utvärderingar, kursplaner och utvecklingsarbete, och
förändringar görs utifrån framkomna synpunkter. Genomströmning och avhopp analyseras
systematiskt två gånger per år via intervjuer med de studenter som har avslutat sin utbildning i förtid.
För att stödja studenterna att genomföra studierna inom planerad tid genomfördes under hösten 2018
ett pilotprojekt för att stärka deras skrivande. Projektet fördjupades under 2019. Men bedömargruppen
ser på programnivå oklarheter i systematiken i de förebyggande insatserna. För
svensklärarutbildningen finns dock rutiner för att följa upp studenternas prestationer, och om de inte
uppfyller kraven sätter lärosätet in åtgärder för att stötta studenten ifråga.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studentrepresentation finns i samtliga beredande och beslutande organ. Även på programnivå finns
studentrepresentation, och dialog förs mellan ansvariga för lärarutbildningen och studentkåren.
Informationsmöten hålls och på lärarutbildningens webbplats finns utbildningssidor med information
och kontaktvägar. Flera av kontakterna mellan de kursansvariga och studenterna sker genom
informella möten. Eftersom inflytande sker på detta sätt är det enligt bedömargruppen särskilt viktigt
att lärosätet arbetar med tillgänglighet av lärare och snabb återkoppling till de studerande. Av
bedömargruppens samlade underlag framgår också att kursutvärderingar genomförs rutinmässigt och
upplevs som ointressanta. Det är därför motiverat att ytterligare utveckla formerna för utvärdering och
återkoppling för att studenterna ska få än större inflytande över sin utbildning. Sammantaget har dock
studenterna har goda möjligheter att aktivt utveckla utbildningen på både ämnes- och programnivå.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Studenterna kommer i kontakt med arbetslivet via lärare på lärosätet med bakgrund i skolan men
främst via sin VFU. Lärosätet framhåller den långa VFU:n som viktig i förberedelsen för det kommande
yrkeslivet. Bedömargruppen menar att den långa VFUn kan bli problematisk om en student befinner
sig på samma skola med en handledare som studenten inte kan utvecklas tillsammans med. För
svensklärarutbildningen verkar det dock fungera väl och som ett gott exempel vill bedömargruppen
framhålla att studenterna under den avslutande VFU:n får praktisera i båda sina ämnen. Det framgår
att studenterna genomför VFU på olika skolor vilket stämmer överens med lärosätets målsättning att
studenterna ska få stifta bekantskap med flera skolor med olika strukturella förutsättningar. I kurser i
språksociologi får studenterna kunskap om den språkliga situationen i dagens Sverige, vilket är en
viktig del i beredskapen för att möta förändringar i arbetslivet. Kontakter finns mellan forskare, skola
och arbetsliv via Litum och den forskning som där bedrivs. Även externa aktörer, till exempel
logopeder, deltar i utbildningen. En styrka i utbildningen är enligt bedömargruppen att
yrkesverksamma lärare och skolledare medverkar i seminarier. Utifrån det samlade underlaget
bedömer bedömargruppen att studenterna väl förbereds inför arbetslivet.
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Uppsala universitet
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Uppsala universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4487

Ifrågasatt
kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Inom utbildningsvetenskaplig kärna så anser bedömargruppen att lärosätet har en acceptabel
bemanning, med en handfull lärare med större omfattning undervisning. Personalen är huvudsakligen
tillsvidareanställd, vilket bidrar till stabilitet och kontinuitet. Flertalet lärare har dock en mindre mängd
undervisningstid i utbildningen, emellanåt bara en eller ett par procent av en heltidstjänst.
Bedömargruppen ser en risk att utbildningen, kan upplevas som splittrad och att det kan vara svårt att
säkerställa progressionen. Bedömargruppen ser positivt på att majoriteten av lärarna har en
lärarexamen och är disputerade, främst i didaktik, men också i till exempel historia, utbildningssociologi
eller specialpedagogik. En resurs är de adjungerade adjunkterna i form av yrkesverksamma
ämneslärare. Inom inriktningen matematik visar lärartabellen på en hög andel disputerade lärare, men
inga är forskarutbildade i matematikdidaktik. Endast en tillsvidareanställd lärare har relevant
lärarexamen. Till viss del kompenseras detta av att man har en tidsbegränsat anställd adjungerad
lärare som arbetar halvtid på utbildningen. Sammantaget är lärarkompetensen inte tillfredsställande.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan visar lärosätet tydligt i självvärderingen på kopplingen
mellan olika forskningsprojekt och kurser vilket bidrar till en god utbildningsmiljö. Lärare som är aktiva
forskare inom områden som är centrala för utbildningen deltar på kurserna, vilket ger goda
förutsättningar för en forskningsanknuten undervisning. Det framkommer däremot i intervjun att
kopplingen mellan den forskning som bedrivs och utbildningen inte är tillräckligt tydlig för studenterna.
Inom inriktningen matematik redogör lärosätet för en stark forskningsmiljö i ämnet matematik, och
aktiva forskare deltar i undervisningen. För att stärka den matematikdidaktiska kompetensen försöker
lärare delta i fortbildningskurser i matematikdidaktik. Ingen av dessa bedriver dock någon
matematikdidaktisk forskning. Det framgår inte hur lärosätet arbetar med att synliggöra den forskning i
matematikdidaktik som bedrivs vid lärosätet för studenterna. Sammantaget är forskningsmiljön inte
tillfredsställande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls eftersom utbildningen ger både grundläggande kunskaper inom en rad matematiska områden
och väsentligt fördjupande kunskaper inom valda delar. Lärosätet beskriver ett pågående
utvecklingsarbete som syftar till att anpassa utbildningen till de förändringar som nyligen genomförts i
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gymnasieskolan om att använda digitala verktyg och programmering.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Inom UVK uppfylls målet på grundläggande nivå då lärosätet har
förstärkt vetenskaplig teori och metod genom införandet av en särskild kurs under termin 7. Lärosätet
visar också på flera exempel på inslag i kurser, både UVK och VFU, som fokuserar på relationen
mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen.
Bedömargruppen uppmanar lärosätet att säkerställa att det tydligt framgår i de nya
kursbeskrivningarna hur kvantitativa och kvalitativa metoder ska behandlas och examineras. Inom
inriktningen matematik är målet inte uppfyllt eftersom en fördjupning inte sker då samtliga
självständiga arbeten som är inskickade visar på stora brister när det gäller examensmålet.
Bedömargruppen anser därmed inte att utbildningen säkerställer att studenten når examensmålet i sin
helhet. Utbildningen ger dock kunskaper om kvantitativa metoder genom den kurs i statistik som
studenterna läser. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse anser
bedömargruppen att bristerna inom inriktningen matematik är så omfattande att utbildningen i sin
helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inte. Inom UVK uppfylls målet på grundläggande nivå då lärosätet
beskriver flera kurser, både UVK och VFU, som fokuserar på förmågan att tillvarata, systematisera
och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat. Föreläsningar
följs exempelvis upp av vetenskapligt samtal på seminarier med hjälp av instuderingsfrågor. Denna typ
av moment finns i alla kärnans kurser. Inom inriktningen matematik är målet inte uppfyllt eftersom en
fördjupning inte sker. Utbildningen ger inte tillräckligt stöd inför det självständiga arbetet, särskilt inte
när det gäller arbetet med vetenskaplig litteratur och forskningsmetoder inom det matematikdidaktiska
forskningsfältet. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse anser
bedömargruppen att bristerna inom inriktningen matematik är så omfattande att utbildningen i sin
helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning
och lärande uppfylls både inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inriktningen matematik.
Lärosätet fokuserar på ett ändamålsenligt sätt både inom UVK och VFU på målet. Utöver UVK och
VFU nämns också den ämnesdidaktiska utbildningen som studenten får i ämnet. Bedömargruppen ser
en utmaning i att ämnesdidaktiken skiljer sig åt mellan ämnen, och att det därför kan vara svårt att få
till en bra progression när studenterna inte har samma förkunskaper. Bedömargruppen ser positivt på
att flera kurser inom UVK och VFU fokuserar på förmågan att kunna planera, genomföra, utvärdera
och utveckla undervisningen. Inom inriktningen matematik finns flera konkreta exempel på metodiska
inslag där studenten övar sig i att presentera både muntligt och skriftligt. Lärosätet ger också en
mängd exempel på vad som behandlas i undervisningen på de didaktiska kurserna. Bedömargruppen
anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls inom både UVK och inriktningen matematik. Inom UVK uppfylls det genom kurserna Mångfald
och lärande och Specialpedagogik. I den reviderade programstrukturen har den första kursen utgått,
men under intervjuerna framkommer att det innehåll som fanns i kursen i stället ska genomföras som
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en strimma, utspridd över flera kurser. Inom inriktningen matematik tränas studenterna vid flera
tillfällen i att planera, genomföra och ge återkoppling på delar av en lektion. Lärosätet beskriver i detalj
hur VFU-kurserna genomförs och examineras i form av bedömarbesök och tre skriftliga uppgifter där
studenten förväntas referera till vetenskapligt material. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls genom att lärosätet
beskriver flera kurser med teman som knyter an till målet. Ett exempel är kursen Ledarskap, där
konventionerna om mänskliga rättigheter och barnens rättigheter enligt barnkonventionen behandlas
och där lärares juridiska rättigheter och skyldigheter diskuteras.
Lärosätet bedriver ett medvetet jämställdhetsarbete ur flera perspektiv, t.ex. rekrytering, bemanning,
kursplaner, schemaläggning och kurslitteratur. Perspektivet ingår i flera kurser, både inom UVK och
VFU. Inom matematiklärarutbildningen beskriver lärosätet könsfördelningen på institutionen och på
inriktningen (lärare och studenter) samt vilka strategier som finns för att öka andelen av det
underrepresenterade könet. Jämställdhetsperspektivet i utbildningens innehåll behandlas kortfattat,
och man ger exempel på lärandemål och hur det examineras från en didaktikkurs och VFU2.
Bedömargruppen anser att lärosätets arbete med jämställdhetsperspektivet i utbildningen är
tillfredsställande.
Det finns på lärosätet ett väl fungerande system av utvärderingar där återkoppling sker till relevanta
intressenter, t.ex. studenter, institutioner och VFU-samordnare. Ett gott exempel är den externa
utvärdering som genomfördes för ett par år sedan och som visade på ett behov av en översyn av hela
UVK och en tydligare överensstämmelse mellan utbildningens olika delar. Inom
matematiklärarutbildningen beskriver lärosätet sitt system för uppföljning. Kursutvärderingar
genomförs och resultatet återkopplas till studenter vid både det aktuella tillfället och det kommande
kurstillfället. Man anordnar också informationsträffar med studentföreträdare. För att säkerställa att
studenterna genomför utbildningen inom utsatt tid ger man bland annat information om programmets
upplägg, val av kurser och det finns också möjligheter till individuell studievägledning. Lärosätet
arbetar aktivt för att motverka avhopp. Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden om
uppföljning, åtgärder och återkoppling behandlas tillfredsställande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Inom utbildningen tar lärosätet på ett ändamålsenligt sätt hand om studentperspektivet, både på
individnivå och studentkårsnivå. Utöver deltagande i olika organ nämns de regelbundna
studentdialogerna som genomförs med prefekten flera gånger per termin. Det finns Inom
matematiklärarutbildningen några få konkreta exempel i underlaget på hur studentinflytandet ser ut,
t.ex. att lärarstudenter som är anställda som amanuenser även deltar i att analysera kursrapporterna.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Det finns flera konkreta exempel på samverkan med arbetslivet. Utöver VFU-organisationen nämner
lärosätet att de adjungerade adjunkterna, partnerskolorna och uppdragsutbildningarna är viktiga. I
intervjun lyfter man inom matematiklärarutbildningen fram arbetet med att införa en kurs i
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programmering i syfte att öka studentens beredskap för att möta förändringar i arbetslivet.
Uppsala universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4495

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i

Ifrågasatt
kvalitet

undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara inte tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att lärosätet har en acceptabel bemanning inom UVK, med en handfull lärare
med större omfattning undervisning. Personalen är huvudsakligen tillsvidareanställd, vilket bidrar till
stabilitet och kontinuitet. Flertalet lärare har dock en mindre mängd undervisningstid i utbildningen,
emellanåt bara en eller ett par procent av en heltidstjänst. Bedömargruppen ser en risk att utbildningen,
kan upplevas som splittrad och att det kan vara svårt att säkerställa progressionen. Bedömargruppen ser
också positivt på att majoriteten av lärarna har en lärarexamen och är disputerade, främst i didaktik,
men också i till exempel historia, utbildningssociologi eller specialpedagogik. En resurs är de
adjungerade adjunkterna i form av yrkesverksamma ämneslärare. När det gäller personalen inom
inriktningen samhällskunskap är antalet lärare och deras vetenskapliga och pedagogiska
ämneskompetens adekvat och står i proportion till utbildningens volym, innehåll och genomförande på
kort och lång sikt. Däremot är den ämnesdidaktiska kompetensen inte tillfredsställande
kompetensmässigt. Till stor del är det en verksam gymnasielärare som ensam ansvarar för det
yrkesrelaterade innehållet och för ämnesdidaktiken. Lärosätet har brister i den professionsrelaterade
kompetensen, som de själva är medvetna om. Lärosätet har planer på att anställa ytterligare en
adjungerad adjunkt, för att öka professionskompetensen i utbildningen. På både kort och lång sikt
måste den vetenskapligt ämnesdidaktiska kompetensen stärkas vid lärosätet, för att studenterna ska
få den kompetens som behövs för att verka som samhällskunskapslärare.
Utbildningsmiljön är inte tillfredsställande enligt bedömargruppen till följd av att den vetenskapligt
ämnesdidaktiska miljön brister. Det finns enligt självvärderingen en tydlig koppling inom UVK mellan
olika forskningsprojekt och kurser vilket bidrar till en god utbildningsmiljö. Lärare som är aktiva
forskare inom områden som är centrala för utbildningen deltar på kurserna, vilket ger goda
förutsättningar för en forskningsanknuten undervisning. Det framkommer däremot i intervjun att
kopplingen mellan den forskning som bedrivs och utbildningen inte är tillräckligt tydlig för studenterna
och bedömargruppen uppmanar lärosätet att se över hur man synliggör att det finns ett nära samband
mellan forskning och utbildning. För inriktningen samhällskunskap bottnar lärarna i en vetenskaplig
miljö på ämnesnivå där de bedriver forskning inom ämnesområden som har betydelse för
samhällskunskapsämnet vid lärosätet. De flesta lärare, framför allt inom statsvetenskap, är ansvariga
för kurser som har koppling till deras egna forskningsområden. Det finns också en koppling mellan
studenternas val av ämnesområden under det självständiga arbetet och den forskning som bedrivs vid
lärosätet. Lärosätet håller på att bygga upp en mer yrkesinriktad miljö, bland annat genom ett nätverk
med samhällskunskapslärare i Uppsala kommun. Den vetenskapligt ämnesdidaktiska miljön har
däremot brister, eftersom det saknas disputerade lärare inom forskningsfältet. Fakulteten för
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utbildningsvetenskaper har därför gjort särskilda satsningar på ämnesdidaktisk kompetensutveckling
under de senaste åren. Syftet med satsningarna är att stärka den ämnesdidaktiska forskningsbasen
bland annat i lärarprogrammen. Utöver detta har fakulteten för utbildningsvetenskaper under 2018
erbjudit en kurs i ämnesdidaktik, som har genomförts av bland annat lärare som finns på de
institutioner som ger lärarutbildningen. I intervjuerna med lärarna framkommer att det är några enstaka
lärare som har genomfört kurserna. Bedömargruppen ser de här insatserna från lärosätet som ett steg
i rätt riktning, men att detta fortfarande är ett utvecklingsområde som måste åtgärdas.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. Lärosätet visar ett genomtänkt upplägg och en progressionstanke i sin självvärdering, där de
första blocken ger bredd medan de senare blocken fördjupar kunskaperna. Bedömargruppen noterar
däremot svagheter i en uttalad medvetenhet om delarna och deras relation till en helhet. Det finns till
exempel ingen förklaring till att fördjupningen bara sker i statsvetenskap eller sociologi.
Bedömargruppen saknar också till viss del ett resonemang om hur lärosätet ger studenterna
möjligheter att få insikt i forsknings- och utvecklingsarbete. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen, trots vissa svagheter, i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet är uppfyllt, genom att utbildningen i vetenskaplig teori och metod har förstärkts
genom införandet av en särskild kurs under termin 7. Lärosätet visar på flera exempel på inslag i
kurser, både UVK och VFU, som fokuserar på relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen. Bedömargruppen uppmanar lärosätet att
säkerställa att det tydligt framgår i de nya kursbeskrivningarna hur kvantitativa och kvalitativa metoder
ska behandlas och examineras. Studenterna får kunskaper om vetenskapsteori samt kvalitativa och
kvantitativa metoder under sin utbildning även inom inriktningen samhällskunskap. Bedömargruppen
rekommenderar däremot att lärosätet framöver utvecklar hur de i ämnet samhällskunskap arbetar med
relationen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat är uppfyllt genom att lärosätet beskriver flera kurser, både UVK och VFU,
som fokuserar på förmågan att tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras
erfarenheter samt relevanta forskningsresultat. Föreläsningar följs exempelvis upp av vetenskapliga
samtal på seminarier med hjälp av instuderingsfrågor. Denna typ av moment finns i alla kärnans
kurser. Lärosätets självständiga arbeten styrker i stort att målet nås, även om arbetena skiftar i
kvalitet. Lärosätet använder sig i hög grad av seminarieformen för att träna studenterna att kritiskt och
självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över ämnesinnehåll, och i den senare delen av
ämnesutbildningen också av forskningsresultat. Detta gäller även ämnesdidaktiken, där det finns ett
exempel som beskriver hur studenterna får lyfta fram positiva erfarenheter i ett seminarium efter
genomförd VFU.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inte. Lärosätet fokuserar på ett
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ändamålsenligt sätt både inom UVK och VFU, på förmågan att tillämpa sådan didaktik och
ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande. Utöver dessa kurser nämns
också den ämnesdidaktiska utbildningen som studenten får i ämnet. Bedömargruppen ser dock en
utmaning i att ämnesdidaktiken skiljer sig åt mellan ämnen, och att det därför kan vara svårt att få till
en bra progression när studenterna inte har samma förkunskaper. Ämnesdidaktiken har ett marginellt
utrymme inom inriktningen samhällskunskap där studenterna endast får 7.5 högskolepoäng
ämnesdidaktik i sin utbildning, och den ger också ett plottrigt intryck där den röda tråden och
progressionen har brister. Enligt bedömargruppen så har utbildningen därför brister i ämnesdidaktiskt
innehåll. Trots att UVK bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom inriktningen
samhällskunskap är så omfattande att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs lärande
uppfylls genom kurserna Mångfald och lärande och Specialpedagogik inom UVK. I den reviderade
programstrukturen har den första kursen utgått, men under intervjuerna framkommer att det innehåll
som fanns i kursen i stället ska genomföras som en strimma, utspridd över flera kurser. I utbildningen
får studenterna en förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra och
utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten. Studenterna examineras under VFUn
genom skriftliga auskultations- och praktikrapporter, kopplade till ämnet, samt genom omdöme från
besökande universitetslärare och VFU-handledare.
Målet för bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls genom att lärosätet
beskriver flera kurser med teman som knyter an till målet. Ett exempel är kursen Ledarskap, där
konventionerna om mänskliga rättigheter och barnens rättigheter enligt barnkonventionen behandlas
och där lärares juridiska rättigheter och skyldigheter diskuteras.
Lärosätet bedriver ett medvetet jämställdhetsarbete ur flera perspektiv, till exempel rekrytering,
bemanning, kursplaner, schemaläggning och kurslitteratur. Perspektivet ingår i flera kurser, både inom
UVK och VFU. I ämneskurserna får studenterna kunskaper om jämställdhetsperspektivet på ett tydligt
sätt.
Det finns på lärosätet ett fungerande system av utvärderingar där återkoppling sker till relevanta
intressenter, till exempel. studenter, institutioner och VFU-samordnare. Ett gott exempel är den
externa utvärdering som genomfördes för ett par år sedan och som visade på ett behov av en översyn
av hela UVK och en tydligare överensstämmelse mellan utbildningens olika delar. Lärosätet har planer
på att be om systematiska studentåterkopplingar på de inledande kurserna i samhällskunskap, men
beskrivningar av systematisk uppföljning och hur detta eventuellt omsätts i åtgärder saknas vad gäller
inriktningen samhällskunskap. Lärosätet brister i sin beskrivning av hur de konkret arbetar i ämnet
samhällskunskap med att studenterna ska slutföra sin utbildning inom planerad studietid. I
självvärderingen hänvisar lärosätet visserligen till det stöd som finns på program- och lärosätesnivå,
men det finns ingen redogörelse av vilken roll samhällskunskapsämnet har i sammanhanget.
Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att se över frågan om återkoppling vad gäller inriktningen
samhällskunskap men gör ändå bedömningen att lärosätet uppnår en tillräcklig nivå.
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Sammanvägt bedöms bedömningsområdet studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet tar på ett ändamålsenligt sätt hand om studentperspektivet, både på individnivå och
studentkårsnivå, men utvecklingsmöjligheter finns bland annat när det gäller information till
studenterna. Utöver deltagande i olika organ nämns de regelbundna studentdialogerna som
genomförs med prefekten flera gånger per termin. Det råder däremot olika uppfattningar om
studenternas möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och
genomförande. Statsvetenskapliga institutionen verkar utifrån självvärderingen ha god dialog med
studentsammanslutningen LärSam. En studentrepresentant därifrån deltar i blockämnesrådet som
hålls en gång per termin och i ett didaktikråd som arbetar med att koppla ihop den didaktiska strimman
under utbildningen. Enligt självvärderingen har studenterna bland annat bidragit till den senaste
utvecklingen av ämnesdidaktiken inom samhällskunskapen. För att ytterligare stärka
studentinflytandet skulle det vara positivt om en studentrepresentant också kunde delta på
sociologiämnets utvärderande möte med kursansvariga, studierektor och studievägledare samt på
högre nivå om beslut som fattas om utbildningen. Bedömargruppen menar att studenterna bör få en
bättre information från lärosätets sida om vilka forum och råd de har möjligheter att delta i.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen vid lärosätet är till stor del utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är
användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Det finns flera
konkreta exempel på samverkan med arbetslivet. Utöver VFU-organisationen nämner lärosätet att de
adjungerade adjunkterna, partnerskolorna och uppdragsutbildningarna är viktiga.
Uppsala universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4502

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i

Ifrågasatt
kvalitet

undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Bedömargruppen anser att lärosätet har en acceptabel bemanning inom utbildningsvetenskaplig kärna
(UVK). En handfull lärare har större omfattning på undervisningen men flertalet lärare har en mindre
mängd undervisningstid i utbildningen, emellanåt bara en eller ett par procent av en heltidstjänst.
Bedömargruppen ser en risk att utbildningen, kan upplevas som splittrad och att det kan vara svårt att
säkerställa progressionen. Personalen är dock huvudsakligen tillsvidareanställd, vilket bidrar till
stabilitet och kontinuitet. Bedömargruppen ser positivt på att majoriteten av lärarna har en lärarexamen
och är disputerade, främst i didaktik, men också i till exempel historia, utbildningssociologi eller
specialpedagogik. En resurs är de adjungerade adjunkterna i form av yrkesverksamma ämneslärare.
För inriktningen svenska har personalen sammantaget en bred och djup ämnesteoretisk och
pedagogisk kompetens, men lärosätet kan förstärka den ämnesdidaktiska och den
professionsrelaterade kompetensen, vilket man också planerar för. Bedömargruppen menar att
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kompetensen säkerställs, eftersom lärosätet också identifierat att man behöver förstärka bemanningen
och att man håller på med fortbildning för att bygga upp den ämnesdidaktiska kompetensen.
Ämneslärarutbildningen i svenska bygger på en stark vetenskaplig miljö och en stark pedagogisk och
professionsinriktad miljö. Även utbildningsmiljön bedöms vara god, och bedömargruppen menar att
den förstärkning inom ämnesdidaktiken som lärosätet genomför också säkerställer den
utbildningsmiljö som finns vid de båda institutionerna nordiska språk och litteraturvetenskap för
ämneslärarutbildningen i framtiden. Bedömargruppen menar att lärosätet tydligt visar på kopplingen
mellan olika forskningsprojekt och kurser inom UVK vilket också bidrar till en god utbildningsmiljö.
Lärare inom UVK som är aktiva forskare inom områden som är centrala för utbildningen deltar på
kurserna, vilket ger goda förutsättningar för en forskningsanknuten undervisning. Ett
utvecklingsområde är dock hur forskning inom ämne och ämnesdidaktik kommer studenterna till del,
även om det i nuläget finns flera öppna vetenskapliga seminarier för studenterna. Det framkommer
också att kopplingen mellan den forskning som bedrivs och utbildningen inte är tillräckligt tydlig för
studenterna och bedömargruppen uppmanar lärosätet att se över hur man synliggör att det finns ett
nära samband mellan forskning och utbildning. Det framgår även att samverkan mellan UVK och
ämne behöver stärkas, vilket lärosätet arbetar med.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Bland annat spännvidden mellan områden såsom berättande i mångmediala miljöer och
språkhistoria/grannspråk ger en stor bredd och ett djup när det gäller studenternas möjlighet att uppnå
de ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen. Man lägger stor vikt på de traditionellt
ämnesteoretiska starka områdena, och bedömargruppen rekommenderar att lärosätet fortlöpande
samtalar om hur innehållet på en lärarutbildning i svenska ska viktas mellan ämnesteori,
ämnesdidaktik och professionsanknutna inslag. Lärosätet behöver även se över hur studenterna
förbereds inför det självständiga arbetet.
Målet för vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. I UVK uppfylls målet på grundläggande nivå eftersom utbildningen i
vetenskaplig teori och metod har förstärkts genom införandet av en särskild kurs under termin 7.
Lärosätet visar på flera exempel på inslag i kurser, både inom UVK och VFU, som fokuserar på
relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för
yrkesutövningen. Bedömargruppen uppmanar dock lärosätet att säkerställa att det tydligt framgår i de
nya kursbeskrivningarna för UVK hur kvantitativa och kvalitativa metoder ska behandlas och
examineras. För svenskämnet framgår att fördjupningen inte sker eftersom moment om teori och
metod är bristfälligt integrerade i utbildningen och studenterna förbereds inte tillräckligt inför de
självständiga arbetena. Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet ser över progressionen för
teorier och metoder, särskilt ämnesdidaktiska teorier och metoder i terminerna som leder fram emot
det självständiga arbetet. Gruppen rekommenderar även att detta görs i en förstärkt samverkan med
UVK. Eftersom bristerna inom inriktningen svenska är påtagliga och att det inom UVK finns svagheter
anser bedömargruppen att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.

)

Ölk

BESLUT

341(360

Datum

Reg.nr

2020-02-18

411-00374-18
411-00375-18
411-00376-18
411-00377-18

Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Lärosätet beskriver flera kurser i både UVK och VFU som
fokuserar på förmågan att tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter
samt relevanta forskningsresultat. Föreläsningar följs exempelvis upp av vetenskapligt samtal på
seminarier med hjälp av instuderingsfrågor. Denna typ av moment finns i alla UVK-kurser. Lärosätet
möjliggör också måluppfyllelse genom en progressionsserie med flera moment där studenterna får
träna på ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt. Lärosätet säkerställer måluppfyllelse genom
examination i ett case som utvecklats tillsammans med aktiva lärare, vilket bedömargruppen ser
positivt på.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom UVK med säkerställs
inte för inriktningen svenska. UVK bidrar till måluppfyllelse genom att lärosätet fokuserar på ett
ändamålsenligt sätt både inom UVK och VFU, på förmågan att tillämpa sådan didaktik och
ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande. Bedömargruppen ser positivt
på att flera kurser inom UVK och VFU fokuserar på förmågan att kunna planera, genomföra, utvärdera
och utveckla undervisningen. Utöver dessa kurser nämns också den ämnesdidaktiska utbildningen
som studenten får i ämnet. Bedömargruppen ser en utmaning i att ämnesdidaktiken skiljer sig åt
mellan ämnen, och att det därför kan vara svårt att få till en bra progression när studenterna inte har
samma förkunskaper. För inriktningen svenska finns det exempel på lärandeaktiviteter och inslag där
studenterna diskuterar och reflekterar över den didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som
krävs för undervisning i svenska. Ämnesdidaktiska inslag lyfts fram i relation till flera kurser men det
framgår inte hur utbildningens olika delar länkar samman på ett sätt som gör att lärosätet säkerställer
måluppfyllelse. Därmed menar bedömargruppen att progressionen blir otydlig. Bedömargruppen
rekommenderar lärosätet att fortsätta arbetet men att även tydliggöra progressionen i utbildningen,
bland annat när det gäller samverkan mellan UVK och svenskämnet, och hur måluppfyllelse
säkerställs under VFU.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls inom UVK men säkerställs inte för inriktningen svenska. UVK bidrar till måluppfyllelse genom
kurserna Mångfald och lärande och Specialpedagogik. I den reviderade programstrukturen har den
första kursen utgått, men under intervjuerna framkommer att det innehåll som fanns i kursen i stället
ska genomföras som en strimma, utspridd över flera kurser. Lärosätet håller bland annat på att införa
examinerande minilektioner. Studenterna får också återkommande planera, genomföra och utvärdera
undervisning, och bedömargruppen ser denna tråd. Det är dock svårt att helt och hållet säkerställa
målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande, särskilt den senare delen av målet. Studenterna behöver ledas mot denna förmåga och i
högre grad pröva den i skarpt läge under utbildningen. Målet ska enligt lärosätet säkerställas under
VFU:n, men bedömargruppen lägger märke till att lärandemålet för VFU:n är nära nog identiskt med
examensmålet, vilket gör att progressionen i arbetet mot examensmålet förblir oklar. Det framgår
också att dialogen mellan kursansvarig, VFU-besökare och handledare behöver bli bättre.
Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör måluppfyllelse men
säkerställer den inte.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls genom att lärosätet
beskriver flera kurser med teman som knyter an till målet. Ett exempel är kursen Ledarskap, där
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konventionerna om mänskliga rättigheter och barnens rättigheter enligt barnkonventionen behandlas
och där lärares juridiska rättigheter och skyldigheter diskuteras.
Lärosätet bedriver ett medvetet jämställdhetsarbete ur flera perspektiv, till exempel rekrytering,
bemanning, kursplaner, schemaläggning, kurslitteratur och diskussioner om styrdokument.
Perspektivet ingår i flera kurser, både inom UVK och VFU. I VFU-kurser finns det exempelvis
lärandemål för att studenterna ska få kunskap och färdighet i att skapa stimulerande lärandemiljöer
utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I kurser inom inriktningen svenska diskuteras bland att genusteori
och kön i språksociologiska moment. Ett utvecklingsområde lärosätet är att utbildningen i större
utsträckning ska präglas av ett helhetsperspektiv i frågor om jämställdhet.
Det finns på lärosätet ett väl fungerande system av utvärderingar där återkoppling sker till relevanta
intressenter, till exempel studenter, institutioner och VFU-samordnare. Det finns tid för kursvärderingar
vid sista undervisningstillfället i varje kurs, och inom VFU sker kontinuerlig uppföljning och
återkoppling. Återkopplingen till studenterna skulle dock kunna utvecklas. Men ett gott exempel är den
externa utvärdering som genomfördes för ett par år sedan och som visade på ett behov av en översyn
av hela UVK och en tydligare överensstämmelse mellan utbildningens olika delar. Det finns också god
kontakt med involverade lärare och studievägledare, och tillsammans verkar man för att studenten
genomför utbildningen inom planerad studietid. Lärosätet erbjuder möjligheter till kompletteringar för
att skapa flexibilitet så att studenter kan examineras inom ordinarie termin.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Lärosätet uppfyller studentperspektivet på ett tillfredställande sätt även om det informella,
kontinuerliga studentinflytandet skulle kunna synliggöras mer. Studenterna är representerade i
institutionsstyrelse och i studieråd, och bedömargruppen vill särskilt lyfta det arbete som pågår med att
inrätta ett studentråd med representanter för de fyra terminernas ämnesstudier. Utöver deltagande i
olika organ nämns de regelbundna studentdialogerna som genomförs med prefekten flera gånger per
termin
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Arbetsliv och samverkan behandlas på ett tillfredställande sätt och det finns flera konkreta exempel på
samverkan med arbetslivet. Utöver VFU-organisationen nämner lärosätet att de adjungerade
adjunkterna, partnerskolorna och uppdragsutbildningarna är viktiga. Man arbetar för att få en tydligare
samverkan med gymnasieskolor och verksamma lärare, till exempel genom den planerade
alumnsamverkan. Bedömargruppen ser positivt på detta och menar att man på lärosätet är väl
medvetna om vad och hur de ska utveckla dessa punkter. Dock pekar bedömargruppen ut att
samverkan med UVK måste förstärkas och utvecklas. VFU-organisationen kan också bli tydligare för
studenterna, för att bedömningen ska vara rättssäker oavsett vilka handledare studenterna får och
vilka som besöker dem på deras VFU-plats.
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Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
När det gäller personal finns det hög kompetens inom UVK med 4 professorer och 13 lektorer, varav 4
är docenter. Dessutom undervisar 1 doktorand och 6 adjunkter, och merparten av lärarna är
tillsvidareanställda, vilket bedömargruppen menar främjar en god kontinuitet. Även planerna för
kompetensförsörjning medför stabilitet i utbildningen. Den sammantagna lärarkompetensen och
lärarkapaciteten inom inriktningen idrott och hälsa bedöms vara god och har en stark förankring inom
både profession och vetenskap. Lärarnas sammantagna kompetens och kompetensutveckling följs
systematiskt upp och resultatet av uppföljningen omsätts vid behov i åtgärder. Samtliga lärare i
utbildningen har tid för forskning och kompetensutveckling i tjänsten. Många lärare har dock
förhållandevis lite tid i utbildningen och det gäller framförallt disputerade. Bedömargruppen anser att
det behövs ytterligare åtgärder för att på lång sikt åstadkomma en stabil lärarkår med ett begränsat
antal tidsbegränsade anställningar.
Utbildningsmiljön utgörs av ett sammanhållet campus, vilket underlättar för möten mellan lärargrupper
och ledning. Majoriteten av de undervisande lärarna inom UVK ingår i aktiva forskningsmiljöer med
relevans för utbildningen genom att utbildningen bedrivs i nära samverkan med forskning. Både den
vetenskapliga och professionsinriktade miljön bedöms var stark inom inriktningen idrott och hälsa och
lärosätet redogör för relevant och högkvalitativ forskning som kommer studenterna till del. Ett bra
exempel på hur den vetenskapliga och professionsinriktade miljön arbetar tillsammans för att utveckla
utbildningen är det utvecklingsprojekt där forskare, adjunkter och adjungerade adjunkter möts för att
föra samman ämnesdidaktiska kunskaper, beprövad erfarenhet och professionskunskaper.
Bedömargruppen ställer sig undrande till om tonvikten på fysiologisk forskning verkligen kommer
ämneslärarutbildningen till del och anser att i arbetet med en forskningsstrategi för lärarutbildningen
2019- 2023 bör lärosätet ställa frågan om detta är en riktig prioritering.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls då lärosätet både möjliggör och säkerställer att studenterna genom utbildningen får både brett
kunnande samt väsentligt fördjupade kunskaper inom ämnesstudiernas huvudområde. Till grund för
bedömargruppens slutsats ligger en genomgång av utbildningens förutsättningar, examinationer,
bedömningskriterier och progression i förhållande till examensmålets olika delar. Granskningen av de
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självständiga arbetena stärker denna bedömning. Bedömargruppen ser positivt på studenternas
möjligheter att under den fjärde terminen fördjupa sig inom ett eget valt idrottsvetenskapligt område.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Den verksamhetsförlagda utbildningen är strukturerad på ett sätt så att
det är möjligt för studenterna att omsätta kunskap om vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet med
relevans för yrkesutövningen. Det är en styrka att undervisningen och examinationerna efterliknar en
vetenskapligt grundad och forskande praktik. Detta leder till att form och innehåll, förenas på ett
fruktbart sätt och förstärker utbildningens yrkesrelevans, genom att vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet behandlas som en integrerad helhet. Däremot framkommer det att kvantitativ metod har
lägre dignitet än kvalitativ metod inom UVK och under intervjuerna framgår att olika ämnen har olika
syn på metodens betydelse för lärarutbildningen vilken kan påverka om fördjupning i ämnena sker.
Här finns ett utvecklingsområde för lärosätet att komma tillrätta med enligt bedömargruppen. Inom
inriktningen idrott och hälsa visar utbildningens utformning, genomförande och examinationer att
utbildningen både möjliggör och säkerställer att studenterna når målet. Bedömargruppen ser att det
finns en progression genom hela utbildningen i vad studenterna förväntas kunna och det finns en
koppling mellan mål och vad som examineras. Utbildningen ger studenterna stora möjligheter att
utveckla fördjupad kunskap om både vetenskapsteori och kvantitativa och kvalitativa metoder och
detta examineras också inom ramen för ämneskurserna. Exempel på examensfrågor har dock en
slagsida mot kvalitativa metoder. Lärosätet beskriver att för att även sista delen av examensmålet att
visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet explicit ska framgå i
kursmål och ingå i examinationer krävs ytterligare utvecklingsinsatser. Bedömargruppen ser positivt
på detta.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. För UVK finns en relevant vetenskaplig och professionsinriktad
miljö, och verksamheten bedrivs enligt bedömargruppen så att det finns ett starkt samband mellan
forskning och utbildning, i riktning mot det allmänpedagogiska och de didaktiska frågorna. Det finns en
gradvis fördjupning och progression under utbildningens gång. Bedömargruppen rekommenderar
samtidigt lärosätet att undersöka de olika ämnenas relation till UVK och tydligare knyta samman
delarna. Lärosätet både möjliggör och säkerställer att studenterna inom inriktningen idrott och hälsa
når målet. Måluppfyllelsen beskrivs i självvärderingen främst som relevant i relation till fördjupad
förmåga att självständigt tillvarata och systematiskt reflektera över egna och andras erfarenheter för
att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten. Aktiviteter och examinationer framstår
som varierade och relevanta för att säkerställa studenternas förmåga till egen reflektion och ett kritiskt
förhållningssätt. Lärosätet konstaterar att yrkesrelevansen är bärande i kursernas innehåll och
examinationer, men att det ska åtgärdas att detta inte syns tillräckligt i kursmål och betygskriterier.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Bedömargruppen ser det som
positivt att begreppet metodik analyseras i relation till didaktik eller ämnesdidaktik. Utbildningen
bedöms säkerställa att studenterna efter examination har goda kunskaper om lärandeteorier och
elevers kunskapsutveckling tillsammans med didaktisk kompetens, i samklang med vad som krävs i
yrkespraktiken. Vidare så säkerställer lärosätet måluppfyllelse genom att det i utbildningen finns en
relation mellan examensmålets olika delar och kursmål, lärandeaktiviteter, examinationer och
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betygskriterier. Lärosätet visar att studenterna ges goda förutsättningar att utveckla kunskap om
ämnesdidaktik samt kunskaper i metodik och att dessa kunskaper prövas i olika typer av
examinationer med en tydlig progression. Lärosätet reflekterar över att då en stor del av den
verksamhetsförlagda utbildningen ligger tidigt i utbildningen har studenterna delvis otillräckliga
ämnesdidaktiska kunskaper då studenterna ska utveckla sin förmåga att tillämpa dessa.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. De krav som ställs i utbildningen på att utveckla den pedagogiska förmågan att stimulera
varje elevs lärande och utveckling ökar successivt genom utbildningen och kan beskrivas som en
utveckling från att initialt tillsammans med andra (och i viss mån självständigt) ta ansvar för planering,
genomförande och utvärdering av undervisning, till att mer självständigt även tillägna sig och uppvisa
förmåga att utveckla och kritiskt granska sin egen och andras undervisning och pedagogiska
verksamhet. Detta är ett gott exempel på progression och didaktiskt djup som studenten förankrar.
Bedömargruppen noterade under intervjuerna en variation i hur väl kopplingen fungerar mellan UVK,
VFU och de olika ämnena. Här kan det alltså finnas ett glapp mellan olika utbildningsdelar och
bedömargruppen rekommenderar lärosätet att på djupet kvalitetssäkra dessa nämnda delar för att
kvalitetssäkra studenternas lärande. Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i
syfte att stimulera varje elevs lärande uppfylls inom inriktningen idrott och hälsa då det framgår hur
lärosätet både möjliggör och säkerställer att studenterna genom utbildningen når målet. Exemplen
som lyfts fram kommer framförallt från den verksamhetsförlagda utbildningen. De kursmål,
lärandeaktiviteter och examinationer som beskrivs framstår som varierade och relevanta för att främja
studenternas möjligheter att nå måluppfyllelse. Lärandeaktiviteterna och målkriterierna från de båda
VFU-kurserna visar hur studenterna succesivt tränas och prövas i relation till examensmålets olika
delar. Utbildningen lägger stor vikt på genus, etnicitet, social bakgrund och olika fysiska
förutsättningar. Bedömargruppen menar att detta inte är helt adekvat för att på bästa sätt stimulera
varje elevs lärande och utveckling.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls inom utbildningen,
och de kursexempel som synliggör målets efterfrågade områden övertygar bedömargruppen.
Bedömargruppen anser att variationen i undervisningen och dess tydliga professionsrelevans skapar
goda förutsättningar för studenterna att genom utbildningen uppnå examensmålet och utveckla den
förmåga att göra de vetenskapliga, samhälleliga och etiska bedömningar som eftersträvas.
Jämställdhetsarbetet beskrivs i självvärderingen, och jämställdhet tas upp i flera kurser på ett sätt som
övertygar bedömargruppen om att bedömningsgrunden tillgodoses. Både inom UVK och VFU
genomförs en skriftlig uppgift som också examineras. Inom ämnet idrott och hälsa framstår
jämställdhetsperspektivet som väl förankrat i utbildningens innehåll, utformning och genomförande,
vilket stärks av de exempel lärosätet redovisar. Det framgår också att utbildningen möjliggör att
studenterna utvecklar förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhetsperspektiv i den
pedagogiska verksamheten, men det är inte helt tydligt hur utbildningen säkerställer detta.
Det finns ett system på plats med tydlig fördelning av ansvar. Varje år görs programuppföljningar. Den
programansvariga ansvarar för att sammankalla till programråd. Vid intervjuerna framkommer att
återkoppling ges till studenterna. Hur detta går till och om det lett till förändringar är dock fortfarande
otydligt i det undersökta materialet och efter intervjuerna. Kursvärderingarna innehåller
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standardiserade frågor och en vanlig utmaning är att de automatiskt genererade frågorna i
värderingen gäller hela kurser och inte delkurser, vilket leder till lägre svarsfrekvens. Här
rekommenderar bedömargruppen att lärosätet ser till att kursvärderingarna blir ett mer användbart
verktyg för kvalitetssäkring. VFU samordnas centralt och efter varje avslutad VFU-period sker en
uppföljning av överenskommelsen med skolhuvudmännen. Utvärderingen av VFU i sin helhet sker vart
tredje år. Återkoppling sker till skolhuvudmän, lärosätet och studentrepresentanterna, vilket
bedömargruppen bedömer fungerar. Organisationen med huvudområdes- och programansvarig på
institutionsnivå är exempel på att det systematiska kvalitetsarbetet sker nära ämneskurserna och
studenterna. Lärosätet redogör för flera olika former av stöd för att studenterna ska kunna genomföra
utbildningen inom planerad studietid. Det framgår att analyser av avhopp och genomströmning inte
genomförs på lärosätet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
När det gäller studentperspektivet framkommer tydligt för bedömargruppen att lärosätets hållning är
det studentcentrerade lärandet som innebär ansvarstagande och förväntningar om att studenterna tar
aktiv del i sina studier. Studenter finns representerade i olika beslutande organ och kursvärderingar
görs systematiskt. Samtidigt rekommenderar bedömargruppen att lärosätet ser över likvärdigheten i
studenternas VFU-placeringar.
Studenternas möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningen genom de terminsvis
återkommande programträffarna och de nu införda gruppdiskussionerna är bra exempel på hur
studenternas synpunkter resulterar i konkreta åtgärder.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Inom ramen för arbetslivsperspektivet lyfter lärosätet på ett övertygande sätt fram exempel som rör
praktiknära forskning, didaktiska nätverk samt VFU och samverkan inom den övningsskoleverksamhet
som de är huvudman för. Bedömargruppen menar att detta tillsammans bildar en god grund för hur
vetenskap, teori och praktik kan användas för att problematisera framtida utmaningar för lärarrollen.
Utbildningen förbereder för ett föränderligt arbetsliv både genom utformningen och utbildningens
genomförande och genom den kompetens och erfarenhet som tillförs genom lärosätets lärare.
Lärosätet ger konkreta exempel på hur studenterna under utbildningen förbereds för att möta
förändringar i arbetslivet. Relevant samverkan med det omgivande samhället och arbetslivet sker
genom de olika nätverk som finns där lärare och forskare från lärosätet möter företrädare från
yrkesverksamheten, alumnnätverk och uppdragsutbildningar. Även den verksamhetsförlagda
utbildningen och VFU-organisationen skapar mötesarenor. Övningsskoleprojektet beskrivs som navet i
samverkan med verksamheten.
Örebro universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
matematik

A-2018-08-4540

Ifrågasatt
kvalitet

Ölk

BESLUT

347(360

Datum

Reg.nr

2020-02-18

411-00374-18
411-00375-18
411-00376-18
411-00377-18

Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägd bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
När det gäller personal finns det hög kompetens inom den utbildningsvetenskapliga kärnan med 4
professorer och 13 lektorer, varav 4 är docenter. Dessutom undervisar 1 doktorand och 6 adjunkter,
och merparten av lärarna är tillsvidareanställda, vilket bedömargruppen menar främjar en god
kontinuitet. Även planerna för kompetensförsörjning medför stabilitet i utbildningen.
Ämneslärarutbildningen i matematik är en relativt nystartad utbildning som inte är genomförd i sin
helhet. Lärosätet har ett antal disputerade matematiker. Den vetenskapliga kompetensen i matematik
bedöms vara tillräcklig. Det är dock ett utvecklingsområde att stärka kompetensen inom
matematikdidaktik då det bara finns ett fåtal fast anställda matematikdidaktiker. Den vetenskapliga
kompetensen i matematikdidaktik bedöms vara svag men tillräcklig. Antalet lärare bedöms även vara
tillräckligt i förhållande till volymen. Majoriteten av lärarna har högskolepedagogisk utbildning
omfattande minst 15 högskolepoäng. Samtliga lärare har möjlighet till 20 procent
kompetensutvecklingstid, vilket utnyttjas till bland annat högskolepedagogiska kurser. Enligt
självvärderingen arbetar lärarna i matematik som en sammanhållen grupp, både matematiker och
matematikdidaktiker.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan utgörs utbildningsmiljön av ett sammanhållet campus, vilket
underlättar för möten mellan lärargrupper och ledning. Majoriteten av de undervisande lärarna inom
UVK ingår i aktiva forskningsmiljöer med relevans för utbildningen då att utbildningen bedrivs i nära
samverkan med forskning. Inom inriktningen matematik beskriver lärosätet en rik forskningsmiljö, där
den matematikdidaktiska forskningsmiljön präglas av praktiknära forskning. Sambandet mellan
forskning och utbildning visar sig främst genom att utbildningen vilar på vetenskaplighet, men också
genom att lärarna hänvisar till egen forskning i undervisningen. Studenter erbjuds också att koppla sitt
självständiga arbete på avancerad nivå till pågående forskningsprojekt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara inte
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls eftersom utbildningen ger grundläggande kunskaper inom en rad områden i matematik och
väsentligt fördjupade kunskaper, relativt gymnasieskolan, inom vissa delar. I de avslutande kurserna
under år 3 respektive 5 ska studenten tillägna sig kunskaper på en högre abstraktionsnivå.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet är uppfylld inom UVK och inom inriktningen matematik. UVK:n är strukturerad på
ett sätt så att det är möjligt för studenterna att omsätta kunskap om vetenskapsteori, kvalitativa och
kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
med relevans för yrkesutövningen. Det är en styrka att undervisningen och examinationerna efterliknar
en vetenskapligt grundad och forskande praktik. Detta leder till att form och innehåll, förenas på ett
fruktbart sätt och förstärker utbildningens yrkesrelevans, genom att vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet behandlas som en integrerad helhet. Däremot framträder det i det samlade underlaget att
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kvantitativ metod har lägre dignitet än kvalitativ metod. Detta beror på hur man arbetar i de olika
ämnena kan det medföra att studenterna primärt orienterar sig i metoden snarare än tillämpar den
praktiskt i självständiga arbeten eller andra utforskande aktiviteter. Den bilden förstärks också under
intervjuerna, där det framkommer att olika ämnen har olika syn på metodens betydelse för
lärarutbildningen. Det anser bedömargruppen är oroande eftersom målet ställer högre krav på att
kunskaperna i målet också ska vara fördjupade, än orientering. Här finns ett utvecklingsområde som
bedömargruppen rekommenderar lärosätet att komma tillrätta med. Inom inriktningen matematik finns
en successiv fördjupning inom deduktiv metod. Vidare uppfylls målet genom att studenterna får
kunskaper om kvantitativ metod under statistikkursen. I slutet av inriktningen genomförs ett projekt
baserat på kvantitativ metod, och då behandlas även kvalitativ metod i form av fallstudier. Relationen
mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet behandlas främst i samband med studentens
VFU-uppgifter som examineras både muntligt och skriftligt. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat är uppfylld inom UVK och inom inriktningen matematik. För UVK finns en
relevant vetenskaplig och professionsinriktad miljö, och verksamheten bedrivs enligt bedömargruppen
så att det finns ett starkt samband mellan forskning och utbildning, i riktning mot det
allmänpedagogiska och de didaktiska frågorna. Det finns en gradvis fördjupning och progression
under utbildningens gång. Bedömargruppen rekommenderar samtidigt lärosätet att undersöka de olika
ämnenas relation till UVK och tydligare knyta samman delarna. Inom inriktningen matematik lyfter
lärosätet fram VFU-kurserna som centrala för exempelvis förmågan att reflektera över egna och
andras erfarenheter. Vidare uppfylls målet genom att lärosätet även lyfter fram kursen i
specialpedagogik, där studenterna förväntas kunna systematisera och reflektera över egna och
andras erfarenheter, samt det avslutande självständiga arbetet där studenten även förväntas tillvarata
och systematisera andras och egna forskningsresultat. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inte. Bedömargruppen ser det
som positivt att begreppet metodik analyseras i relation till didaktik och ämnesdidaktik inom UVK.
Utbildningen bedöms säkerställa inom UVK:n att studenterna efter examination har goda kunskaper
om lärandeteorier och elevers kunskapsutveckling tillsammans med didaktisk kompetens, i samklang
med vad som krävs i yrkespraktiken. Inom inriktningen matematik kan lärosätet i självvärderingen ge
exempel på ämnesdidaktiska teman som behandlas på kurserna, exempelvis praktiska och teoretiska
perspektiv på undervisningen i matematik, kursplaner, undervisningsplanering, digitala verktyg och
kunskapsutvecklingen i matematik. Målet säkerställs dock inte då lärosätet inte ger några konkreta
exempel på examinationer under inriktningsstudierna. Lärosätet anger att det är under VFU-kurserna
som studenterna har möjlighet att tillämpa didaktiska och ämnesdidaktiska kunskaper vilket
bedömargruppen inte ser som tillräckligt. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin
helhet möjliggör måluppfyllelse, men att måluppfyllelse inte säkerställs.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls inte. De krav som ställs i utbildningen på att utveckla den pedagogiska förmågan att stimulera
varje elevs lärande och utveckling ökar successivt genom utbildningen inom UVK. Kraven kan
beskrivas som en utveckling från att initialt tillsammans med andra (och i viss mån självständigt) ta
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ansvar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning, till att mer självständigt även
tillägna sig och uppvisa förmåga att utveckla och kritiskt granska sin egen och andras undervisning
och pedagogiska verksamhet. Detta är ett gott exempel på progression och didaktiskt djup som
studenten förankrar. Bedömargruppen noterade under intervjuerna en variation i hur väl kopplingen
fungerar mellan UVK, VFU och de olika ämnena. Här kan det alltså finnas ett glapp mellan olika
utbildningsdelar och bedömargruppen rekommenderar lärosätet att på djupet kvalitetssäkra dessa
nämnda delar för att kvalitetssäkra studenternas lärande. Inom inriktningen matematik redogör
lärosätet för två VFU-uppgifter som bidrar till att säkerställa att studenterna har förmågan att planera,
genomföra, utvärdera och utveckla undervisning. En av dessa syftar till att möjliggöra för studenten att
stimulera varje elevs lärande och utveckling. Det framgår inte på vilket sätt studenten ges möjlighet att
inför VFU-kurserna öva på att planera undervisning, i förhållande till de mål som anges för
matematikämnet i gymnasieskolans styrdokument och hur detta i så fall examineras. Trots att den
utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom
inriktningen matematik är så omfattande att utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls inom utbildningen,
och de kursexempel som synliggör målets efterfrågade områden övertygar bedömargruppen.
Bedömargruppen anser att variationen i undervisningen och dess tydliga professionsrelevans skapar
goda förutsättningar för studenterna att genom utbildningen uppnå examensmålet och utveckla den
förmåga att göra de vetenskapliga, samhälleliga och etiska bedömningar som eftersträvas.
Jämställdhetsarbetet beskrivs i självvärderingen och tas upp i flera kurser på ett sätt som övertygar
bedömargruppen om att bedömningsgrunden tillgodoses inom den utbildningsvetenskapliga kärnan.
Både inom UVK och VFU genomförs en skriftlig uppgift som också examineras. Vad avser inriktningen
matematik behandlas jämställdhet under inriktningens första kurs genom att studenterna, vid ett
seminarium, diskuterar forskning om genusskillnader i matematik. Det finns dock inga explicita
lärandemål som rör jämställdhet utan jämställdhetsaspekterna har varit beroende av seminarieledare.
Lärosätet brister också i arbetet med jämställdhet när det gäller utbildningens utformning och
genomförande, såsom valet av undervisnings- och examinationsformer eller valet av kurslitteratur.
Bedömargruppen anser inte att lärosätet har ett tillfredsställande arbete med
jämställdhetsperspektivet.
Det finns ett system på plats med tydlig fördelning av ansvar vad gäller uppföljning, åtgärder och
återkoppling. Varje år görs programuppföljningar. Den programansvariga ansvarar för att sammankalla
till programråd. På intervjuerna framkommer att återkoppling ges till studenterna. Hur detta går till och
om det lett till förändringar är fortfarande otydligt i det undersökta materialet och intervjuerna.
Kursvärderingarna innehåller standardiserade frågor och en vanlig utmaning är att de automatiskt
genererade frågorna i värderingen gäller hela kurser och inte delkurser, vilket leder till lägre
svarsfrekvens. Här rekommenderar bedömargruppen att lärosätet ser till att kursvärderingarna blir ett
mer användbart verktyg för kvalitetssäkring. VFU samordnas centralt och efter varje avslutad VFUperiod sker en uppföljning av överenskommelsen med skolhuvudmännen. Utvärderingen av VFU i sin
helhet sker vart tredje år. Återkoppling sker till skolhuvudmän, lärosätet och studentrepresentanterna,
vilket bedömargruppen bedömer att det fungerar. Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden om
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uppföljning, åtgärder och återkoppling behandlas tillfredsställande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
När det gäller studentperspektivet framkommer tydligt för bedömargruppen att lärosätets hållning är
det studentcentrerade lärandet som innebär ansvarstagande och förväntningar om att studenterna tar
aktiv del i sina studier. Studenter finns representerade i olika beslutande organ och kursvärderingar
görs systematiskt. Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet ser över likvärdigheten i
studenternas VFU-placeringar.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredställande.
Inom ramen för arbetslivsperspektivet lyfter lärosätet på ett övertygande sätt fram exempel som rör
praktiknära forskning, didaktiska nätverk samt VFU och samverkan inom den övningsskoleverksamhet
som de är huvudman för. Bedömargruppen menar att detta tillsammans bildar en god grund för hur
vetenskap, teori och praktik kan användas för att problematisera framtida utmaningar för lärarrollen.
Vad avser inriktningen matematik samverkar forskare, lärare och skolledare i flera aktuella
forskningsprojekt. Dessutom finns forskningsbaserad samverkan genom att RUC samordnar
matematikdidaktiska träffar för forskare, lärarutbildare, lärare och skolledare.
Örebro universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4545

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
musik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
När det gäller personal finns det hög kompetens inom UVK med 4 professorer och 13 lektorer, varav 4
är docenter. Dessutom undervisar 1 doktorand och 6 adjunkter, och merparten av lärarna är
tillsvidareanställda, vilket bedömargruppen menar främjar en god kontinuitet. Även planerna för
kompetensförsörjning medför stabilitet i utbildningen.
Inom inriktningen musik bedöms den vetenskapliga, professionsrelaterade och pedagogiska
kompetensen vara god och de flesta lärare är tillsvidareanställda vilket bedömargruppen anser skapar
stabilitet även på längre sikt. Den konstnärliga kompetensen återfinns däremot till stor del bland
timanställda lärare i utbildningen. Detta anser bedömargruppen kan vara ett klokt sätt att skapa
flexibilitet i förhållande till skiftande studentgrupper, men rekommenderar samtidigt lärosätet att se till
att denna grupp lärare inkluderas i den kollegiala miljön och att även de får möjlighet till
kompetensutveckling. Ett utvecklingsområde är att stärka musiklärarnas representation inom UVK för
att stärka kopplingen mellan UVK och ämnet samt att utöka de disputerade lärarnas undervisning i
utbildningen.
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Utbildningsmiljön utgörs av ett sammanhållet campus, vilket underlättar för möten mellan lärargrupper
och ledning. Majoriteten av de undervisande lärarna inom UVK ingår i aktiva forskningsmiljöer med
relevans för utbildningen genom att utbildningen bedrivs i nära samverkan med forskning.
Inom inriktningen musik bedöms utbildningsmiljön som god och med en utpräglat professionsinriktad
karaktär, vilket i mycket beror på att flertalet lärare har en musiklärarexamen. Inom den
musikvetenskapliga forskningsmiljön fokuseras samtida problem inom kulturområdet, vilket medför att
studenterna möter samhällsrelevant musikforskning kring bland annat mångfald och immigration –
något som är angeläget för deras kommande profession. Detta ser bedömargruppen som ett gott
exempel på nära samband mellan forskning och utbildning. Den fysiska utbildningsmiljön bedöms vara
god, med tillgång till övnings- och undervisningsrum. De doktorander som finns i miljön har även
institutionstjänstgöring vilket bedömargruppen menar ytterligare bidrar positivt till
forskningsanknytningen i utbildningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Det finns både en bredd och ett djup i utbildningen och progressionen är tydlig. Ett
utvecklingsområde är dock hur studenterna får insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
Utifrån intervjuerna framkom att de läser forskningsartiklar, avhandlingar och arbetar med en
forskningsuppgift under VFU men bedömargruppen menar att detta behöver utvecklas ytterligare.
Nästan hälften av de självständiga arbetena uppvisade brister i förhållande till målet.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. UVK:n är strukturerad på ett sätt så att det är möjligt för studenterna
att omsätta kunskap om vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om
relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet med relevans för yrkesutövningen. Det
är en styrka att undervisningen och examinationerna efterliknar en vetenskapligt grundad och
forskande praktik. Detta leder till att form och innehåll, förenas på ett fruktbart sätt och förstärker
utbildningens yrkesrelevans, genom att vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet behandlas som
en integrerad helhet. Däremot framträder det att kvantitativ metod har lägre dignitet än kvalitativ metod
inom UVK och i vilken utsträckning fördjupning i metoden sker beror på hur man arbetar i de olika
ämnena. Under intervjuerna framgår att olika ämnen har olika syn på metodens betydelse för
lärarutbildningen vilken kan påverka om fördjupning i ämnena sker. Här finns ett utvecklingsområde
för lärosätet att komma tillrätta med, som bedömargruppen rekommenderar.
Inom inriktningen musik är bedömargruppen uppfattning att ytterligare fördjupning inom
vetenskapsteori och forskningsmetodik behövs för att måluppfyllelse ska kunna säkerställas. Att införa
mer praktiska moment i den kurs som behandlar vetenskapsteori och forskningsmetoder ser
bedömargruppen som ett utvecklingsområde, ett annat att lärosätet behöver arbeta för att överbrygga
det upplevda glapp som verkar finnas mellan UVK och ämnet. Detta för att studenterna ska kunna
omsätta de kunskaper om vetenskapsteori och forskningsmetoder som de tillägnat sig inom UVK då
de ska fördjupa kunskapen i musikämnet. Utifrån granskningen av de självständiga arbetena visar
drygt hälften på brister i förhållande till examensmålet vilket ytterligare stärker bilden av att
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studenterna behöver mer stöd i att använda relevanta teorier och forskningsmetoder. Relationen
mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet behöver också tydliggöras då det för närvarande
är svårt att se hur detta behandlas i ämnet. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar till
måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom inriktningen musik är så omfattande att
utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. För UVK finns en relevant vetenskaplig och professionsinriktad
miljö, och verksamheten bedrivs enligt bedömargruppen så att det finns ett starkt samband mellan
forskning och utbildning, i riktning mot det allmänpedagogiska och de didaktiska frågorna. Det finns en
gradvis fördjupning och progression under utbildningens gång. Bedömargruppen rekommenderar
samtidigt lärosätet att undersöka de olika ämnenas relation till UVK och tydligare knyta samman
delarna. För inriktningen musik varvas teoribundna studier under utbildningens gång med praktiknära
erfarenheter och förmågan till kritisk reflektion tränas fortlöpande inom ramen för de olika kurserna.
Bedömargruppens intryck är också att det sker en progression med avseende på detta examensmål.
Bedömargruppens granskningar av självständiga arbeten visade att mer än hälften uppnådde målet.
Ett utvecklingsområde är hur förmågan att reflektera kring andras erfarenheter examineras.
Bedömargruppens intryck är att VFU skulle kunna bidra ytterligare till att säkerställa detta i
utbildningen.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Bedömargruppen ser det
som positivt att begreppet metodik analyseras i relation till didaktik eller ämnesdidaktik. Utbildningen
bedöms säkerställa att studenterna efter examination har goda kunskaper om lärandeteorier och
elevers kunskapsutveckling tillsammans med didaktisk kompetens, i samklang med vad som krävs i
yrkespraktiken. Ämneskunskaper och ämnesdidaktik flätas samman med VFU-kurser, vilket
bedömargruppen ser positivt på. Ett viktigt utvecklingsområde i förhållande till examensmålet för
inriktningen musik är enligt bedömargruppen att utveckla och kvalitetssäkra VFU ytterligare då denna
del av utbildningen inte har fungerat optimalt i utbildningen. Då det pågår ett utvecklingsarbete i
utbildningen där ämneslärarutbildningen i musik ska ingå i övningsskoleprojektet och inkorporeras i
den övriga VFU-organisationen anser bedömargruppen att målet uppfylls. Att analysera och följa upp
effekterna av förändringsarbetet ser bedömargruppen som ett angeläget område att fortsätta arbeta
med för lärosätet.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. De krav som ställs i utbildningen på att utveckla den pedagogiska förmågan att stimulera
varje elevs lärande och utveckling ökar successivt genom utbildningen och kan beskrivas som en
utveckling från att initialt tillsammans med andra (och i viss mån självständigt) ta ansvar för planering,
genomförande och utvärdering av undervisning, till att mer självständigt även tillägna sig och uppvisa
förmåga att utveckla och kritiskt granska sin egen och andras undervisning och pedagogiska
verksamhet. Detta är ett gott exempel på progression och didaktiskt djup som studenten förankrar.
Bedömargruppen noterade under intervjuerna en variation i hur väl kopplingen fungerar mellan UVK,
VFU och de olika ämnena. Här kan det alltså finnas ett glapp mellan olika utbildningsdelar och
bedömargruppen rekommenderar lärosätet att på djupet kvalitetssäkra dessa nämnda delar för att
kvalitetssäkra studenternas lärande. VFU: n är viktig för hur studenter får möjlighet att planera,
genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och det pågår nu ett utvecklingsarbete i utbildningen

)

Ölk

BESLUT

353(360

Datum

Reg.nr

2020-02-18

411-00374-18
411-00375-18
411-00376-18
411-00377-18

där ämneslärarutbildningen i musik ska ingå i övningsskoleprojektet och inkorporeras i den övriga
VFU-organisationen. Detta menar bedömargruppen kommer ytterligare stärka området i utbildningen.
Att analysera och följa upp effekterna av förändringsarbetet ser bedömargruppen som ett angeläget
område att fortsätta arbeta med för lärosätet.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls inom utbildningen,
och de kursexempel som synliggör målets efterfrågade områden övertygar bedömargruppen.
Bedömargruppen anser att variationen i undervisningen och dess tydliga professionsrelevans skapar
goda förutsättningar för studenterna att genom utbildningen uppnå examensmålet och utveckla den
förmåga att göra de vetenskapliga, samhälleliga och etiska bedömningar som eftersträvas.
Bedömargruppen ser positivt på hur jämställdhetsperspektivet uppmärksammas i utbildningen.
Lärosätet framstår som engagerat i jämställdhetsfrågor och visar på en vilja att driva dem vidare. Ett
gott exempel på hur jämställdhet kan integreras i kurser utgörs av en examination inom en
ämnespedagogisk kurs där studenten under VFU: n ska reflektera utifrån ett jämställdhetsperspektiv
över bland annat repertoar och undervisningsmaterial. Både inom UVK och VFU genomförs en skriftlig
uppgift som också examineras.
Det finns tydliga rutiner för uppföljning, åtgärder och återkoppling och tydlig fördelning av ansvar. Varje
år görs programuppföljningar och den programansvariga ansvarar för att sammankalla till programråd.
VFU samordnas centralt och efter varje avslutad VFU-period sker en uppföljning av
överenskommelsen med skolhuvudmännen. Utvärderingen av VFU i sin helhet sker vart tredje år.
Återkoppling sker till skolhuvudmän, lärosätet och studentrepresentanterna, vilket bedömargruppen
anser fungerar väl. Kursvärderingar sker efter avslutade kurstillfällen och resultatet från dem
sammanställs av kursansvarig som även förmedlar resultaten till olika intressenter. Vid kursstart får
även de nya studenterna en muntlig återkoppling av föregående studentgrupps kursvärderingsresultat
och kursansvarigs sammanställning tas i beaktande vid planering och fortsatt utveckling av kursen. Ett
gott exempel på hur uppföljning har lett till åtgärder i utbildningen är omorganiseringen av VFU.
Lärosätet har även välfungerande strukturer för att stödja studenterna i att genomföra utbildningen
inom planerad studietid.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
När det gäller studentperspektivet framkommer tydligt för bedömargruppen att lärosätets hållning är
det studentcentrerade lärandet som innebär ansvarstagande och förväntningar om att studenterna tar
aktiv del i sina studier. Studenter finns representerade i olika beslutande organ och kursvärderingar
görs systematiskt. Det sker även informella avstämningar mellan lärare och studenter under pågående
kurser. Samtidigt rekommenderar bedömargruppen att lärosätet ser över likvärdigheten i studenternas
VFU-placeringar. Ett gott exempel på hur studenter kan påverka sin utbildning är den omorganisering
av VFU som pågår där studenters synpunkter tagits tillvara.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Inom ramen för arbetslivsperspektivet lyfter lärosätet på ett övertygande sätt fram exempel som rör
praktiknära forskning, didaktiska nätverk samt VFU och samverkan inom den övningsskoleverksamhet
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som de är huvudman för. Bedömargruppen menar att detta tillsammans bildar en god grund för hur
vetenskap, teori och praktik kan användas för att problematisera framtida utmaningar för lärarrollen.
Särskilt tydligt framkommer hur lärosätet arbetar med forskningsbaserad samverkan där regionalt
utvecklingscentrum (RUC) spelar en viktig roll. Adjungerade adjunkter anlitas inom utbildningen, vilket
även är positivt för kopplingen mellan utbildningen och skolvärlden. Ett utvecklingsområde är att
tillgodose behovet av VFU-platser i musik inom gymnasieskolan och att långsiktiga perspektiv på ett
föränderligt och hållbart arbetsliv ännu tydligare kommuniceras till studenterna.
Örebro universitet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4549

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
samhällskunskap
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
När det gäller personal finns det hög kompetens inom UVK med 4 professorer och 13 lektorer, varav 4
är docenter. Dessutom undervisar 1 doktorand och 6 adjunkter. För undervisningsämnet
samhällskunskap finns både vetenskapligt meriterad personal och personal med yrkeserfarenheter i
form av egen lärarutbildning. Det finns också en blandning av personer med pedagogisk kompetens
och ämneskompetens inom sociologi, statsvetenskap, kulturgeografi och nationalekonomi. Merparten
av lärarna är tillsvidareanställda, vilket bedömargruppen menar främjar en god kontinuitet. I
lärargruppen Även planerna för kompetensförsörjning medför stabilitet i utbildningen.
Utbildningsmiljön utgörs av ett sammanhållet campus, vilket underlättar för möten mellan lärargrupper
och ledning. Majoriteten av de undervisande lärarna inom UVK ingår i aktiva forskningsmiljöer med
relevans för utbildningen genom att utbildningen bedrivs i nära samverkan med forskning. Lärosätets
vetenskapliga miljö inom inriktningen samhällskunskap är god och verksamheten bedrivs så att det
finns ett nära samband mellan forskning och utbildning. Detta exemplifieras i självvärderingen genom
en uppräkning av pågående forskningsprojekt. Dessutom ansvarar disputerade för 13 av 16 delkurser
inom ämneslärarprogrammet i samhällskunskap. Lärosätets vetenskapliga miljö är god och
verksamheten bedrivs så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning. Detta
exemplifieras i självvärderingen genom en uppräkning av pågående forskningsprojekt. Lärosätet har
också två forskningsmiljöer med relevans för inriktningen samhällskunskap. Sambandet mellan
forskning och utbildning beskrivs via att litteratur skriven av undervisande lärare även används i
undervisningen och att studenterna i en del fall får delta i arbete med forskningsuppgifter.
Bedömargruppen menar dock samtidigt att den professionsinriktade miljön för samhällskunskapen
hade kunnat beskrivas på ett mer fylligt sätt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
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uppfylls. Den del av examensmålet som berör fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete är också uppfyllt på lärosätet, men bedömargruppen är kritisk till en alltför
summarisk beskrivning av arbetet i den delen.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Utbildningen är strukturerad på ett sätt så att det är möjligt för
studenterna att omsätta kunskap om vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet med relevans för
yrkesutövningen. Det är en styrka att undervisningen och examinationerna efterliknar en vetenskapligt
grundad och forskande praktik. Detta leder till att form och innehåll, förenas på ett fruktbart sätt och
förstärker utbildningens yrkesrelevans, genom att vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
behandlas som en integrerad helhet. Däremot framträder det att kvantitativ metod har lägre dignitet än
kvalitativ metod inom UVK och Bedömargruppen rekommenderar lärosätet att i det fortsatta
utvecklingsarbetet beakta frågan om balans mellan kvantitativa och kvalitativa metoder.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. För UVK finns en relevant vetenskaplig och professionsinriktad
miljö, och verksamheten bedrivs enligt bedömargruppen så att det finns ett starkt samband mellan
forskning och utbildning, i riktning mot det allmänpedagogiska och de didaktiska frågorna. Det finns en
gradvis fördjupning och progression under utbildningens gång. Lärosätet visar att inriktningen
samhällskunskap gradvis bygger upp förmågan att tillvarata, sammanställa, systematisera, analysera
och reflektera över forskning och material av relevans för yrkesutövningen. Studenterna ska utveckla
sin förmåga från kurser på grundnivå till avancerad nivå, genom att muntligt och skriftligt reflektera
över erfarenheter, bearbeta forskningsresultat samt genomföra egna undersökningar fram till
självständigt arbete. Lärosätet visar hur studenterna tränas i att tillvarata och reflektera över andras
erfarenheter genom VFU-kurserna.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Bedömargruppen ser det som
positivt att begreppet metodik analyseras i relation till didaktik eller ämnesdidaktik. Utbildningen
bedöms säkerställa att studenterna efter examination har goda kunskaper om lärandeteorier och
elevers kunskapsutveckling tillsammans med didaktisk kompetens, i samklang med vad som krävs i
yrkespraktiken. Förmåga att tillämpa ämnesdidaktik tillämpas både i särskilda delkurser och som
inslag i andra. Här finns även en progression kopplad till VFU. Från höstterminen 2018 undervisar
yrkesverksamma lärare (adjungerade adjunkter) i ämnesdidaktik med konkreta övningssituationer. Det
saknas dock kommentarer om den del av lärandemålet som anger den verksamhet i övrigt som
utbildningen avser. Vad detta avser i examensmålet är dock samtidigt svårtolkat och bedömargruppen
menar att det samlade underlaget, är tillräckligt för vår bedömning av måluppfyllelsen.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. De krav som ställs i utbildningen på att utveckla den pedagogiska förmågan att stimulera
varje elevs lärande och utveckling ökar successivt genom utbildningen och kan beskrivas som en
utveckling från att initialt tillsammans med andra (och i viss mån självständigt) ta ansvar för planering,
genomförande och utvärdering av undervisning, till att mer självständigt även tillägna sig och uppvisa
förmåga att utveckla och kritiskt granska sin egen och andras undervisning och pedagogiska
verksamhet. Detta är ett gott exempel på progression och didaktiskt djup som studenten förankrar.
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Lärosätet visar att det genomgående i kurserna finns undervisningsinslag och praktiska moment som
behandlar studenternas förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra,
utvärdera och utveckla undervisningen. Detta sker i progression från att inledningsvis fokusera att
tillsammans med andra ta ansvar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning, till att
senare i utbildningen mer självständigt kunna visa förmåga att kritiskt granska sin egen och andras
undervisning och pedagogiska verksamhet.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Målet om
bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls inom utbildningen, och de
kursexempel som synliggör målets efterfrågade områden övertygar bedömargruppen.
Bedömargruppen anser att variationen i undervisningen och dess tydliga professionsrelevans skapar
goda förutsättningar för studenterna att genom utbildningen uppnå examensmålet och utveckla den
förmåga att göra de vetenskapliga, samhälleliga och etiska bedömningar som eftersträvas.
Jämställdhetsarbetet beskrivs i självvärderingen, och jämställdhet tas upp i flera kurser på ett sätt som
övertygar bedömargruppen om att bedömningsgrunden tillgodoses. Både inom UVK och VFU
genomförs en skriftlig uppgift som också examineras. Lärosätet konstaterar att för inriktningen
samhällskunskap är jämställdhet både ett ämnesinnehåll och en ämnesdidaktisk fråga i den
pedagogiska verksamheten. Lärosätet visar hur jämställdhet finns som innehåll i utbildningen, och hur
det examineras. På lärosätet pågår även ett arbete med att ta fram en obligatorisk kurs om genus och
jämställdhet.
Vad gäller uppföljning, åtgärder och återkoppling så visar lärosätet att det finns ett system på plats
med tydlig fördelning av ansvar. Varje år görs programuppföljningar. Den programansvariga ansvarar
för att sammankalla till programråd. På intervjuerna framkommer att återkoppling ges till studenterna.
Hur detta går till och om det lett till förändringar är fortfarande otydligt i det undersökta materialet och
intervjuerna. Kursvärderingarna innehåller standardiserade frågor och en vanlig utmaning är att de
automatiskt genererade frågorna i värderingen gäller framförallt hela kurser och inte delkurser, vilket
kan leda till lägre svarsfrekvens bland studenterna. Här rekommenderar bedömargruppen att lärosätet
ser till att kursvärderingarna blir ett mer användbart verktyg för kvalitetssäkring. VFU samordnas
centralt och efter varje avslutad VFU-period sker en uppföljning av överenskommelsen med
skolhuvudmännen. Utvärderingen av VFU i sin helhet sker vart tredje år. Återkoppling sker till
skolhuvudmän, lärosätet och studentrepresentanterna, vilket bedömargruppen bedömer är
fungerande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
När det gäller studentperspektivet framkommer tydligt för bedömargruppen att lärosätets hållning är
det studentcentrerade lärandet som innebär ansvarstagande och förväntningar om att studenterna tar
aktiv del i sina studier. Studenter finns representerade i olika beslutande organ och kursvärderingar
görs systematiskt. Samtidigt rekommenderar bedömargruppen att lärosätet ser över likvärdigheten i
studenternas VFU-placeringar.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
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Inom ramen för arbetslivsperspektivet lyfter lärosätet på ett övertygande sätt fram exempel som rör
praktiknära forskning, didaktiska nätverk samt VFU och samverkan inom den övningsskoleverksamhet
som de är huvudman för. Bedömargruppen menar att detta tillsammans bildar en god grund för hur
vetenskap, teori och praktik kan användas för att problematisera framtida utmaningar för lärarrollen.
Fokus i underlagen ligger främst på formella arenor för möten mellan olika kategorier av aktörer när
det gäller utbildningens utformning för att möta förändringar i arbetslivet och samverkan med det
omkringliggande samhället. Bedömargruppen menar att ett kompletterande perspektiv kan vara att
även fokusera på ämnesinnehållet.
Örebro universitet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4553

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
När det gäller personal finns det hög kompetens inom utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) med 4
professorer och 13 lektorer, varav 4 är docenter. Dessutom undervisar 1 doktorand och 6 adjunkter,
och merparten av lärarna är tillsvidareanställda, vilket bedömargruppen menar främjar en god
kontinuitet. Även planerna för kompetensförsörjning medför stabilitet i utbildningen. Bedömargruppen
anser också att lärosätet har en god kompetensförsörjning inom både ämnesteori och ämnesdidaktik.
Kompetensen inom litteraturvetenskap och språkvetenskap är en av lärosätets styrkor. Det finns god
försörjning av disputerade lärare i språkdidaktik medan det är något svagare när det gäller
litteraturdidaktik. Trots svagheten när det gäller litteraturdidaktiken menar bedömargruppen att den
teoretiskt vetenskapliga ämnesdidaktiska kompetensen är god, främst genom att lärarkollegiet har en
mycket stark samsyn på det som de kallar skolämnet svenska. Den professionsinriktade kompetensen
är också god i och med att man rekryterat adjungerade adjunkter och har ett nära samarbete med
skolor i regionen, samt genom att flera av lärarna har relativt aktuell ämneslärarutbildning.
Utbildningsmiljön utgörs av ett sammanhållet campus, vilket underlättar för möten mellan lärargrupper
och ledning. Majoriteten av de undervisande lärarna inom UVK ingår i aktiva forskningsmiljöer med
relevans för utbildningen genom att utbildningen bedrivs i nära samverkan med forskning. För
inriktningen svenska finns två aktiva forskningsmiljöer, och inom ämnesgrupperna i svenska språket
och litteraturvetenskap finns en god kombination av didaktisk forskning och ren ämnesforskning, vilket
sammantaget ger en god vetenskaplig utbildningsmiljö för studenterna. Styrkan i lärosätets
utbildningsmiljö är alltså den aktuella och utbildningsnära forskningen inom både litteraturvetenskap
och språkvetenskap, och inom litteraturdidaktik och språkdidaktik. Bedömargruppen bedömer därmed
den vetenskapliga miljön vid lärosätet som mycket god. Även den professionsinriktade miljön är
utvecklad med en god samverkan mellan lärosätet och skolor i regionen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
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tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Lärosätet har en genomgående integrering av ämnesdidaktik och ämne, och övningarna går
från teoretiska till praktiska och metodiska på ett systematiskt genomarbetat sätt. Lärosätet uppvisar
en god progression mellan de olika delarna i utbildningen när det gäller ämnesmässig progression.
Både bredd och djup finns i alla relevanta delar av ämnet, och det finns goda bevis för länken mellan
kursmål, och examination.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. UVK:n är strukturerad på ett sätt så att det är möjligt för studenterna att
omsätta kunskap om vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om
relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet med relevans för yrkesutövningen. Det
är en klar styrka att undervisningen och examinationerna efterliknar en vetenskapligt grundad och
forskande praktik. Detta leder till att form och innehåll, förenas på ett fruktbart sätt och förstärker
utbildningens yrkesrelevans, genom att vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet behandlas som
en integrerad helhet. Däremot framträder det att kvantitativ metod har lägre dignitet än kvalitativ metod
inom UVK och i vilken utsträckning fördjupning i metoden sker beror på hur man arbetar i de olika
ämnena. För inriktningen svenska berörs både kvantitativa och kvalitativa metoder. Bedömargruppen
anser att målet särskilt uppfylls när det gäller att teoretiska aspekter på ämnet integreras med ett
vetenskapligt förhållningssätt och beprövad erfarenhet inom ämnesdidaktik. Uppgifter och
examinationer under utbildningens gång säkerställer måluppfyllelse trots att flera självständiga arbeten
inte når målet. Ett tydligt utvecklingsområde för lärosätet är att stärka den vetenskapliga
fördjupningen. Bland annat rekommenderas lärosätet att se över kriterierna för ett godkänt
självständigt arbete för att stärka hur målet säkerställs. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och med viss tveksamhet säkerställer måluppfyllelse.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. För UVK finns en relevant vetenskaplig och professionsinriktad
miljö, och verksamheten bedrivs så att det finns ett starkt samband mellan forskning och utbildning, i
riktning mot det allmänpedagogiska och de didaktiska frågorna. Det finns en gradvis fördjupning och
progression under utbildningens gång både inom UVK och för inriktningen svenska, bland annat
genom den kontinuerliga kopplingen mellan VFU och högskoleförlagda kurser. Under VFU:n följer
man upp den kunskap som studenterna fått genom att läsa kurslitteratur och reflektera över och
kritiskt granska den. Studenterna får också reflektera över de olika problem som tagits upp.
Bedömargruppen bedömer dock att det finns en svaghet i de självständiga arbetena, för delar av
målet, och rekommenderar att lärosätet ser över betygskriterier för ett godkänt arbete. Lärosätet
rekommenderas även att undersöka de olika ämnenas relation till UVK och tydligare knyta samman
delarna. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer
måluppfyllelse.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Bedömargruppen ser det som
positivt att begreppet metodik analyseras i relation till didaktik eller ämnesdidaktik. Utbildningen
bedöms säkerställa att studenterna efter examination har goda kunskaper om lärandeteorier och
elevers kunskapsutveckling tillsammans med didaktisk kompetens, i samklang med vad som krävs i
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yrkespraktiken. Studenterna får i progression visa att de kan tillämpa sådan didaktik och
ämnesdidaktik, inklusive metodik, som krävs för att undervisa i ämnet svenska. Detta sker också
under utbildningen genom högskoleförlagda förlagda övningar. Bedömargruppen anser därmed att det
finns en stark koppling mellan teori och praktik i utbildningen samt att studenternas utveckling går från
en grundläggande mot en alltmer självständig tillämpning och ett kritiskt förhållningssätt.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Det sker främst genom VFU-kurserna där studenterna i progression får visa förmåga att
självständigt planera, genomföra och utveckla undervisning. Det sker också under utbildningen genom
övningar. I flera högskoleförlagda kurser förekommer examinerande moment som innefattar delen av
målet om att planera, utvärdera och utveckla. De krav som ställs i utbildningen på att utveckla den
pedagogiska förmågan att stimulera varje elevs lärande och utveckling ökar successivt genom
utbildningen och kan beskrivas som en utveckling från att initialt tillsammans med andra (och i viss
mån självständigt) ta ansvar för planering, genomförande och utvärdering av undervisning, till att mer
självständigt även tillägna sig och uppvisa förmåga att utveckla och kritiskt granska sin egen och
andras undervisning och pedagogiska verksamhet. Detta är ett gott exempel på progression och
didaktiskt djup som studenten förankrar. Bedömargruppen noterade en variation i hur väl kopplingen
fungerar mellan UVK, VFU och de olika ämnena. För inriktningen svenska finns dock en mycket god
koppling mellan de uppgifter som görs i kurserna, i både UVK, svenska och VFU, när det gäller
planering, genomförande och ledarskap inklusive att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och
utveckling.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls inom utbildningen,
och de kursexempel som synliggör målets efterfrågade områden övertygar bedömargruppen.
Bedömargruppen anser att variationen i undervisningen och dess tydliga professionsrelevans skapar
goda förutsättningar för studenterna att genom utbildningen uppnå examensmålet och utveckla den
förmåga att göra de vetenskapliga, samhälleliga och etiska bedömningar som eftersträvas. Det
framgår också att lärosätet betona värdegrundsaspekter i samband med kurserna i ämnena språk och
litteratur.
Bedömargruppen anser att det finns ett mycket aktivt arbete med jämställdhet som genomsyrar hela
utbildningen. Utbildningen gör det möjligt för studenterna att utveckla förmågan att beakta,
kommunicera och förankra ett jämställdhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten.
Jämställdhetsperspektivet är med i samtliga ämne- och ämnesdidaktiska kurser och det ventileras
återkommande på seminarier. Både inom UVK och VFU genomförs en skriftlig uppgift som också
examineras.
Det finns ett system på plats med tydlig fördelning av ansvar. Varje år görs programuppföljningar. Den
programansvariga ansvarar för att sammankalla till programråd. Kursvärderingarna innehåller
standardiserade frågor och en vanlig utmaning är att de automatiskt genererade frågorna i
värderingen gäller hela kurser och inte delkurser, vilket leder till lägre svarsfrekvens. Här
rekommenderar bedömargruppen att lärosätet ser till att kursvärderingarna blir ett mer användbart
verktyg för kvalitetssäkring. Svensklärarutbildningen arbetar aktivt med kursutvärderingarna och
återkoppling sker på olika sätt till studentgrupper. Systematisk uppföljning sker även med
studentdialoger och analyser av tentamensresultat. VFU samordnas centralt och efter varje avslutad
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VFU-period sker en uppföljning av överenskommelsen med skolhuvudmännen. Utvärderingen av VFU
i sin helhet sker vart tredje år. Återkoppling sker till skolhuvudmän, lärosätet och
studentrepresentanterna, vilket bedömargruppen bedömer att det fungerar. Lärosätet erbjuder också
många möjligheter till stöd för studenterna och satsar på studentaktiva arbetssätt, dialoger och i övrigt
god pedagogik för att öka genomströmningen så att studenterna ska genomföra utbildningen inom
planerad tid.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
När det gäller studentperspektivet framkommer tydligt för bedömargruppen att lärosätets hållning är
det studentcentrerade lärandet som innebär ansvarstagande och förväntningar om att studenterna tar
aktiv del i sina studier. Bedömargruppen bedömer att lärosätet och lärargruppen i svenska arbetar
aktivt och systematiskt för att studenterna ska delta aktivt i att planera och förändra utbildningen.
Studenterna har också möjlighet medverka på olika sätt i både beredande och beslutande organ samt
på formell och informell nivå. Kursvärderingar görs systematiskt. Samtidigt rekommenderar
bedömargruppen att lärosätet ser över likvärdigheten i studenternas VFU-placeringar.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Lärosätet har många olika kontakter och projekt med det omgivande skolsamhället. Inom ramen för
arbetslivsperspektivet lyfter lärosätet på ett övertygande sätt fram exempel som rör praktiknära
forskning, didaktiska nätverk samt VFU och samverkan inom övningsskoleverksamhet. Samverkan är
därmed god och bedömargruppen vill särskilt nämna projektet Framtidens lärarutbildning.
Bedömargruppen menar att detta tillsammans bildar en god grund för hur vetenskap, teori och praktik
kan användas för att problematisera framtida utmaningar för lärarrollen. Samtidigt anser
bedömargruppen dock att fler aktörer än skolsamhället kan samverka med lärarutbildningen, vilket är
en rekommendation.
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Rektorn vid Mittuniversitetet

Avdelning

Utvärderingsavdelningen
Handläggare

Ellinor Alvesson
ellinor.alvesson@uka.se

Utvärdering av utbildning som leder till
ämneslärarexamen
Beslut
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutar att ge följande samlade omdöme för examina inom
ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnena
matematik samhällskunskap och svenska.

Mittuniversitetet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
matematik, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet
samhällskunskap, hög kvalitet
Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet svenska,
hög kvalitet
Utbildningar med det samlade omdömet hög kvalitet uppfyller kvalitetskraven för högre
utbildning. Utbildningar med det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet uppfyller inte
kvalitetskraven för högre utbildning. För de utbildningar som fått omdömet ifrågasatt kvalitet
innebär det att UKÄ ifrågasätter tillståndet att utfärda dessa examina.

Ärendets hantering
UKÄ har i enlighet med regeringens uppdrag genomfört en nationell utvärdering av
utbildningar som leder till yrkesexamen. Utvärderingen har utgått ifrån de krav som ställs i
högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100). Uppdraget ligger inom
ramen för det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning (Nationellt system för
kvalitetssäkring av högre utbildning. Redovisning av ett regeringsuppdrag, Rapport 2016:15).
För granskningen av berörda utbildningar har UKÄ efter ett nomineringsförfarande utsett en
bedömargrupp bestående av ämnessakkunniga, studentrepresentanter och arbetslivsföreträdare.
Bedömarna har inte deltagit i beredning eller bedömning av utbildningar vid lärosäten där de
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uppgett jäv. En förteckning över bedömare och jävsförhållanden finns i bilaga 2 i
bedömargruppens yttrande.
De underlag som ligger till grund för bedömningen framgår av bilaga 3 i bedömargruppens
yttrande. Utifrån underlagen har bedömargruppen redovisat en bedömning med vidhängande
motivering av respektive utbildnings kvalitet utifrån nedanstående bedömningsområden (se
bedömargruppens yttrande, bilaga 1).





förutsättningar
utformning, genomförande och resultat
studentperspektiv
arbetsliv och samverkan

I bedömargruppens yttrande ges även ett förslag till samlat omdöme för respektive utbildning.
UKÄ har innan detta beslut fattats skickat bedömargruppens preliminära yttranden till
respektive lärosäte på delning, för att korrigera eventuella sakfel. Delningstiden var tre veckor.
De svar som lärosätena inkom med framgår av bilaga 4. Bedömargruppen har tagit del av
lärosätenas svar, och i de fall där bedömarna gjort bedömningen att det varit relevant har
ändringar gjorts i yttrandena.

Universitetskanslersämbetets bedömning
Med utgångspunkt i bedömargruppens förslag ger UKÄ respektive utbildning det samlade
omdömet hög kvalitet eller ifrågasatt kvalitet. Det samlade omdömet ifrågasatt kvalitet innebär
att UKÄ ifrågasätter lärosätets tillstånd att utfärda denna examen och att UKÄ efter uppföljning
kommer att ta ställning till om tillståndet bör dras in. (För närmare information, se Vägledning
för utbildningsutvärdering på grundnivå och avancerad nivå, Universitetskanslersämbetet
2018).
UKÄ:s samlade omdöme för respektive utbildning och lärosäte redovisas i bilaga 1.
Medverkat i ärendets beredning har Ellinor Alvesson, Henrik Holmquist, Erik Karlsson och
Nils Olsson.
Beslut i detta ärende har tagits av ställföreträdande myndighetschef Annika Pontén efter
föredragning av seniora utredaren Emma Wimmerstedt i närvaro av biträdande avdelningschef
Lisa Jämtsved Lundmark, och strategi- och planeringsansvarige Per Westman.

Annika Pontén
Emma Wimmerstedt

Kopia till:
Bedömargruppen
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Bilaga 1: Samlat omdöme
Mittuniversitetet
Lärosäte

Huvudområde/examen

ID-nr

Samlat
omdöme

Mittuniversitetet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4485

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
matematik
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägd bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Utbildningen planerades att ges för första gången hösten 2019. Förutsättningarna för att bedriva
utbildning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan är goda eftersom lärosätet har en
sammansvetsad lärargrupp med ett tydligt progressionstänk. Det finns en tydlig vetenskaplig och
professionsinriktad miljö vid lärosätet, med ett nära samband mellan forskning och utbildning.
Bedömargruppen menar ändå att på längre sikt så måste den vetenskapliga kompetensen bland
lärarna som undervisar inom den utbildningsvetenskapliga kärnan öka. I inriktningen matematik
redogör lärosätet för en tentativ grupp av lärare med en hög andel disputerade lärare, varav de flesta
är tillsvidareanställda. Vetenskaplig kompetens finns i både matematik och matematikdidaktik. Flera
av de redovisade lärarna har relevant lärarexamen i matematik, varav en fortfarande är anställd i
gymnasieskolan. Lärosätet planerar att avsätta särskilda forskningsresurser till det
matematikdidaktiska området, för att ge forskningstid till disputerade lärare och för att rekrytera
doktorander. Den ämnesdidaktiska miljön är under uppbyggnad och lärosätet har rekryterat en lektor.
Dessutom ska en tjänst som tillsvidareanställd professor utlysas inom kort. Det mesta av den
forskning som bedrivs är tydligt relevant för ämneslärarutbildningen. I miljön bedrivs även praktiknära
forskning. Vid intervjuerna nämns exempel på det nära sambandet mellan forskning och utbildning,
genom vetenskapliga artiklar som kurslitteratur och kurser där lärosätet lyfter fram den egna
forskningen.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls eftersom flera av kurserna inom inriktningen kommer att utgå från kurser som ges på andra
program, exempelvis ingenjörsutbildningen. Dessa kompletteras sedan med ett didaktiskt inslag.
Urvalet av kurser som presenteras i självvärderingen indikerar den bredd, och till viss del även det
djup, som utbildningen kommer att ge. Kurserna anpassas inte till något särskilt program, utan är
generella och kommer även att behandla matematisk teori.
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Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen
matematik. Studenterna får en grundläggande utbildning om vetenskapsteori och forskningsmetoder i
UVK1, som sedan fördjupas under UVK2 och UVK3. Det finns också uppgifter och
seminariediskussioner under utbildningen, där relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen behandlas. Vid lärosätet är också utbildningens
VFU-kurser upplagda utifrån en progressionstanke både för innehåll och krav. Bedömargruppen
rekommenderar ändå lärosätet att se över balansen mellan kvalitativ och kvantitativ metod, eftersom
den förra verkar dominera i utbildningen. I inriktningen matematik redogör lärosätet för några
lärandemål ur de två matematikdidaktiska kurserna som behandlar forskningsmetoder. Relationen
mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, och dess betydelse för yrkesutövningen,
examineras under de tre VFU-kurserna. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i sin
helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls inom UVK och inom inriktningen matematik. Inom UVK uppfylls
målet bland annat då studenterna i VFU1 ska beskriva och reflektera över sina erfarenheter från sin
verksamhetsförlagda utbildning. Vidare ges i samband med beskrivningen av VFU-kurserna också
exempel från den sista UVK-kursen där studenterna ska genomföra ett utvecklingsprojekt på
organisationsnivå. Lärosätet beskriver tanken bakom de ämnesdidaktiska inslagen i ämneskurserna,
där kurslitteraturen består av en ämnesdidaktisk artikel med anknytning till det matematiska innehållet
i kursen, och där examinationen ska säkerställa förmågan att kritiskt och självständigt tillvarata och
reflektera över relevanta forskningsresultat. Bedömargruppen anser sammantaget att utbildningen i
sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls inom UVK och inom
inriktningen matematik. Inom UVK är det tydligt att det finns uppgifter och övningar under VFU- och
UVK-kurserna där studenterna får öva sina didaktiska och ämnesdidaktiska kunskaper och förmågor.
Det är dock viktigt att lärosätet ser över sitt didaktiska och ämnesdidaktiska innehåll, så att även
metodiska och ämnesmetodiska inslag finns med i utbildningen. Lärosätet redogör för ett antal
lärandemål från de ämnesdidaktiska kurserna och VFU, som tillsammans ska möjliggöra och
säkerställa förmågan att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik. Bedömargruppen
anser sammantaget att utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och inom inriktningen matematik.
Under den första VFU-kursen får planera och genomföra viss övningsundervisning, medan de under
den andra VFU-kursen även förväntas utveckla den undervisning som de ansvarar för, bland annat
med hjälp av ämnesdidaktiska forskningsresultat. Lärosätet visar på en tydlig progression i arbetet
med detta. Dock kan studenterna förberedas bättre för VFU perioder. Lärosätet redogör för ett antal
lärandemål från de två ämnesdidaktiska kurserna som knyter an till förmågan att planera, genomföra,
utvärdera och utveckla undervisning. Under didaktikkurserna behandlas också strategier för att
planera undervisning som kan stimulera varje elevs lärande. Bedömargruppen anser sammantaget att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
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Bedömargruppen menar att studenterna får stora möjligheter under utbildningen att kunna visa
förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga
och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets
rättigheter enligt barnkonventionen, samt hållbar utveckling. Målet om bedömningar utifrån relevanta
aspekter och hållbar utveckling är därmed uppfyllt.
I VFU-kurserna finns det tillämpningsövningar där studenten ska applicera ett jämställdhetsperspektiv
och i UVK-kurserna belyses jämställdhetsperspektivet som ett ämnesinnehåll. Inom
ämnesundervisningen undervisar förhållandevis många kvinnor, i både matematik och
matematikdidaktik. En översyn av litteraturen visar att kurslitteraturen i matematik till stor del är
författad av män medan fördelningen är jämnare i den didaktiska litteraturen.
Jämställdhetsperspektivet behandlas delvis på de ämnesdidaktiska kurserna. Det finns inga relaterade
lärandemål på kurserna, men lärosätet beskriver att de kommer att examinera detta i framtiden.
Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden jämställdhet behandlas tillfredsställande.
Vid lärosätet så följs utbildningens innehåll, utformning och genomförande till övervägande del upp
och resultaten av uppföljningarna omsätts också vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling.
Återkoppling sker till relevanta intressenter. Lärosätet har gjort en avhoppsanalys samt har visat
exempel på stöd studenterna har tillgång till under sin utbildning. Det finns exempelvis ett särskilt stöd
till studenter med funktionshinder. Lärosätet redogör för de två ämneskollegier som lärarna på
utbildningen tillhör. Kollegiet består av samtliga anställda inom ett område och har ett övergripande
ansvar för uppföljningen och kvaliteten. Bedömargruppen anser att bedömningsgrunden om
uppföljning, åtgärder och återkoppling behandlas tillfredsställande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenterna tar plats i beredande och beslutande organ som programråd och ämneskollegium. Det
finns också ett samarbete mellan studentkåren och programrådetdär de gemensamt följt upp vilka råd
och ämneskollegier som saknar studentrepresentanter och kontaktat studenter för att fylla de vakanta
platserna. Lärosätet beskriver den studentrepresentation som planeras för i kollegiet för ämnesdidaktik
i matematik och naturvetenskap, men man kommenterar inte ämneslärarstudenternas eventuella
representation i ämneskollegiet i matematik.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredställande.
Bedömargruppen menar att utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är
användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Samverkan sker
exempelvis med det omgivande samhället genom uppdragsutbildningar, nätverket RUN (regionalt
forum för kommuner och universitet) och VFU-organisationen. Lärosätet redogör kort för hur
utbildningen i ämnesdidaktik ska fokusera på generella kunskaper och förmågor om didaktik och
metodik, vilket ger en utbildning som är användbar även i framtiden.
Mittuniversitetet

Ämneslärarexamen med

A-2018-08-4493

Hög kvalitet

inriktning mot arbete i
gymnasieskolan i
undervisningsämnet
samhällskunskap
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Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Förutsättningarna för att bedriva utbildning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan är goda
eftersom lärosätet har en sammansvetsad lärargrupp med ett tydligt progressionstänk om UVK.
Personalen som bär upp kurserna inom inriktningen samhällskunskap har både pedagogisk samt
vetenskaplig och yrkesinriktad kompetens. Storleken på lärargruppen är en utmaning på längre sikt,
eftersom de undervisande lärarna är relativt få. Lärosätet uppvisar dock en medvetenhet om detta
genom en långsiktig kompetensförsörjningsplan där de har för avsikt att anställa disputerade inom
både samhällsekonomi och ämnesdidaktik.
Det finns en tydlig vetenskaplig och professionsinriktad miljö vid lärosätet, med ett nära samband
mellan forskning och utbildning. Bedömargruppen menar ändå att på längre sikt så måste den
vetenskapliga kompetensen bland lärarna som undervisar inom den utbildningsvetenskapliga kärnan
öka. I utbildningsmiljön utmärker sig samhällskunskapen som ett sammanhållet ämne, vilket har en
institutionell närhet till pedagogik och till dess pedagogiska och didaktiska kompetens. I
självvärderingen och intervjuerna med lärarna framkommer det även hur den
samhällskunskapsdidaktiska forskningen integreras med de övriga ämneskurserna både som
specifika kurser och som inslag i andra kurser. Det finns däremot frågetecken om lärarnas
vetenskapliga kompetens i ämnena nationalekonomi och kulturgeografi, där det inte är disputerade
inom dessa områden som har hand om undervisningen. Lärosätet har för avsikt att försöka anställa en
disputerad nationalekonom
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,
uppfylls. Några av styrkorna hos lärosätet är att kurserna genomgående har en tvärvetenskaplig
karaktär och att de självständiga arbetena är samhällskunskapsdidaktiskt inriktade
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Studenterna får en grundläggande utbildning om vetenskapsteori och
forskningsmetoder i UVK1, som sedan fördjupas under UVK2 och UVK3. Forskningsmetoderna
kommer sedan även in under de senare delarna av ämneskurserna. Bedömargruppen
rekommenderar lärosätet att se över balansen mellan kvalitativ och kvantitativ metod, eftersom den
förra verkar dominera i utbildningen. Det finns också uppgifter och seminariediskussioner under
utbildningen, där relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse
för yrkesutövningen behandlas. Vid lärosätet är också utbildningens VFU-kurser upplagda utifrån en
progressionstanke både för innehåll och krav.
Målet att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Vid lärosätet får studenterna under VFU-kurserna tillfälle att
planera, genomföra och utvärdera och utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i övrigt, för
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att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling. En styrka är att självständiga arbeten
ska vara samhällskunskapsdidaktiska, vilket även bidrar till utvecklingen av yrkesverksamheten.
Målet att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Det är tydligt att det finns
uppgifter och övningar under VFU- och UVK-kurserna där studenterna får öva sina didaktiska och
ämnesdidaktiska kunskaper och förmågor. Men det är viktigt att lärosätet ser över sitt didaktiska och
ämnesdidaktiska innehåll, så att även metodiska och ämnesmetodiska inslag finns med i utbildningen.
Målet att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet för att stimulera varje elevs lärande
uppfylls. Bland annat får studenterna under den första VFU-kursen får planera och genomföra viss
övningsundervisning, medan de under den andra VFU-kursen även förväntas utveckla den
undervisning som de ansvarar för, bland annat med hjälp av ämnesdidaktiska forskningsresultat.
Lärosätet visar på en tydlig progression i arbetet med detta. Ett gott exempel är att studenterna under
den verksamhetsförlagda utbildningen uppmanas studenterna att undersöka hur lärare arbetar med de
individuella utvecklingsplaner som upprättas för varje elevs lärande och utveckling, vilket
bedömargruppen ser som positivt. Dock kan studenterna förberedas bättre för VFU perioder.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter och hållbar utveckling uppfylls. Bedömargruppen
menar att studenterna får stora möjligheter under utbildningen att kunna visa förmåga att i det
pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt
barnkonventionen, samt hållbar utveckling. Inom inriktningen samhällskunskap belyser lärosätet
relevanta samhälleliga aspekter på mänskliga rättigheter och hållbar utveckling i ämnet
samhällskunskap, vilket bedömargruppen ser positivt på.
I VFU-kurserna finns det tillämpningsövningar där studenten ska applicera ett jämställdhetsperspektiv
och i UVK-kurserna belyses jämställdhetsperspektivet som ett ämnesinnehåll. För
samhällskunskapsämnet är det främst som ett undervisningsinnehåll som lärosätet tar upp en rad
inslag som bygger på bland annat jämställdhetsperspektiv och social skiktning. I intervjuerna
framkommer det att frågorna om jämställdhet och jämlikhet behandlas även inom kurserna i
samhällskunskap. Studenterna har även en temadag om jämställdhet.
Vid lärosätet så följs utbildningens innehåll, utformning och genomförande upp och resultaten av
uppföljningarna omsätts också vid behov i åtgärder för kvalitetsutveckling inom UVK. Återkoppling
sker till relevanta intressenter. Lärosätet har gjort en avhoppsanalys samt har visat exempel på stöd
studenterna har tillgång till under sin utbildning. Det finns exempelvis ett särskilt stöd till studenter med
funktionshinder. När det gäller samhällskunskapsämnet specifikt så samlas de undervisande lärarna i
regelbundet återkommande planeringskonferenser 1–2 gånger per år. Vid dessa
planeringskonferenser som vid varje tillfälle håller på ett antal dagar diskuteras kursernas innehåll och
upplägg. Det gör lärosätet för att vid behov revidera kursplaner, litteraturlistor och genomförande.
Lärosätet beskriver däremot inte närmare hur resultatet av dessa planeringskonferenser återkopplas
till studenterna. I intervjuerna framkommer det att detta är ett område som lärosätet kan förbättra. Det
framgår att studenterna har dålig insyn i vilka forum de har studentrepresentanter, och att det inte sker
några förändringar trots att utvärderingarnas resultat visar att kurserna kan förbättras. Lärarna menar
att det finns möjligheter för lärosätet att förbättra möjligheterna att formalisera studentinflytandet.
Bedömargruppen menar att detta är en fråga som lärosätet måste se över, så att studenternas
möjligheter att påverka sin utbildning förbättras. Sammantaget är vår bedömning att lärosätet bör se
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över hur utbildningen följs upp, särskilt när det gäller studenternas synpunkter. Trots svagheterna som
finns inom undervisningsämnet samhällskunskap anser bedömargruppen att lärosätet har visat att
utbildningen i sin helhet möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenten får enligt självvärderingen möjlighet att till övervägande del ta en aktiv roll i arbetet med att
utveckla utbildningens innehåll och genomförande. Studenterna tar plats i beredande och beslutande
organ som programråd och ämneskollegium. Studentkåren har i samarbete med programrådet, följt
upp vilka råd och ämneskollegier som saknar studentrepresentanter och kontaktat studenter för att
fylla de vakanta platserna. Lärosätet har också studentmentorer som hjälper studenterna med itfrågor, studentportalen och läroplattformen. I självvärderingen framkommer det tydligt vilket stöd som
studenterna har tillgång till under sin utbildning. Enligt bedömargruppen bör lärosätet ha en
fortlöpande kontroll över studentperspektivet, så att studenterna känner att deras synpunkter tas
tillvara och att studentrepresentanterna blir synliggjorda.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Samverkan sker exempelvis med det omgivande samhället genom uppdragsutbildningar, nätverket
RUN (regionalt forum för kommuner och universitet) och VFU-organisationen. Ur ett ämnesperspektiv
är utbildningen utformad och genomförd på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Mittuniversitetet

Ämneslärarexamen med
inriktning mot arbete i

A-2018-08-4500

Hög kvalitet

gymnasieskolan i
undervisningsämnet
svenska
Universitetskanslersämbetet instämmer i bedömargruppens ställningstagande.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande
Förutsättningarna för att bedriva utbildning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) är goda
eftersom lärosätet har en sammansvetsad lärargrupp med ett tydligt progressionstänk om UVK.
Bedömargruppen menar ändå att på längre sikt så måste den vetenskapliga kompetensen bland
lärarna som undervisar inom den utbildningsvetenskapliga kärnan öka. Personalen är tillfredställande
både i ämne och ämnesdidaktik genom att ämnesgrupperna har en stark vetenskaplig och en god
professionsorienterad kompetens, som också genomsyrar utbildningens utformning. För inriktningen
svenska anser bedömargruppen att det ser bra ut även på lång sikt med flera medvetna satsningar.
Bilden stärks av det faktum att lärosätet också utreder möjligheten att starta forskarutbildning i
samverkan mellan deldisciplinerna svenska språket och litteraturvetenskap
Bedömargruppens samlade mening är att det finns en stark vetenskaplig och god professionsinriktad
miljö för utbildningen vid lärosätet med ett nära samband mellan forskning och utbildning. Mycket av
den forskning som bedrivs är central för ämneslärarutbildningen i svenska med fokus på literacyfrågor,
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andraspråkselevers skrivande, poesididaktik, receptionsforskning med mera. Lärosätet har en tydlig
plan för hur man vill bygga den aktuella utbildningen även på lång sikt, och den ämnesdidaktiska
strimma som ska biträda ämnesteoretiska kunskaper känns gedigen och väl genomtänkt.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
uppfylls. Det finns en tydlig bredd och visst djup i både svenska språket och litteraturvetenskap.
Dessutom har man varierande examinationsformer genom salstentamina, inlämningsuppgifter,
examinerande seminarium och inslag av både summativ och formativ bedömning. Bedömargruppen
menar att lärosätet tycks ha en väl utarbetad plan för bredd och fördjupning, men anser också att
ämnena måste fortsätta se över balansen mellan dem i relation till hur den vetenskapliga skolningen
går till.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Studenterna får en grundläggande utbildning om vetenskapsteori och
forskningsmetoder i UVK1, som sedan fördjupas under UVK2 och UVK3. Bedömargruppen
rekommenderar ändå lärosätet att se över balansen mellan kvalitativ och kvantitativ metod, eftersom
den förra verkar dominera i utbildningen. Gruppen ser också en viss risk för att studenterna skolas in
mer i den ena vetenskapliga disciplinen än den andra på vägen fram till det självständiga arbetet.
Lärosätet behöver fundera på detta så att studenterna är förberedda för skrivandet, oavsett vilken
ämnesinriktning de väljer under sin sluttermin.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter samt
relevanta forskningsresultat uppfylls. Det finns uppgifter och seminariediskussioner under
utbildningen, där relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse
för yrkesutövningen behandlas. Vid lärosätet är också utbildningens VFU-kurser upplagda utifrån en
progressionstanke både för innehåll och krav. Studenterna har successivt allt djupare samtal om egen
och andras forskning samt gör kritiska reflektioner av artiklar och elevtexter. Bedömargruppen anser
att den progressionstanke om ett vetenskaplighet förhållningssätt som uttrycks är god.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Det är tydligt att det finns
uppgifter och övningar under VFU- och UVK-kurserna där studenterna får öva sina didaktiska
kunskaper och förmågor. Ämnesdidaktisk kompetens övas kontinuerligt i utbildningen och vissa inslag
behandlar även metodik. Men det är ändå viktigt att lärosätet ser över sitt didaktiska och
ämnesdidaktiska innehåll, så att metodiska och ämnesmetodiska inslag i finns med i utbildningen. Vid
lärosätet får även studenterna under VFU-kurserna tillfälle att planera, genomföra och utvärdera och
utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i övrigt. Målet examineras främst inom VFU där en
progressionslinje framgår, från att beskriva och reflektera över gjorda erfarenheter till att utvärdera den
egna insatsen i relation till kunskaper som studenterna fått i ämneskärnan och UVK. Examinationen
behöver dock utvecklas, vilket man på lärosätet är medvetna om, och det finns planer för hur man ska
gå tillväga. Bedömargruppen anser även att den svåra balansgången mellan ämnesteori,
ämnesdidaktik och praktisk färdighet är synliggjord och väl genomtänkt.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls, bland annat då studenterna under den första VFU-kursen får planera och genomföra
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viss övningsundervisning, medan de under den andra VFU-kursen även förväntas utveckla den
undervisning som de ansvarar för, bland annat med hjälp av ämnesdidaktiska forskningsresultat.
Bedömargruppen vill särskilt lyfta fram den progression som lärarlagen beskriver i ämnena. I nuläget
syns den bäst i VFU-kurser där studenterna går från beskrivning och diskussion till fördjupad reflektion
och utvärdering av egen undervisning. Dock kan studenterna förberedas bättre för VFU perioder.
Bedömargruppen menar att studenterna får stora möjligheter under utbildningen att kunna visa
förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga
och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets
rättigheter enligt barnkonventionen, samt hållbar utveckling. Målet för bedömningar utifrån relevanta
aspekter och hållbar utveckling är därmed uppfyllt.
Jämställdhetsperspektivet aktualiseras i lärandemål och litteratur, och det finns konkreta exempel på
hur studenterna får problematisera frågor som rör jämställdhet. I VFU-kurserna finns det
tillämpningsövningar där studenten ska applicera ett jämställdhetsperspektiv och i UVK-kurserna
belyses jämställdhetsperspektivet som ett ämnesinnehåll. Det finns även exempel på hur studenterna
får hantera genusvetenskapliga frågeställningar inom litteraturvetenskapliga och litteraturdidaktiska
kursmoment, och de studerar både sociolingvistik och normkritik inom skolans verksamhet.
Bedömargruppen ser därmed lärosätets arbete med dessa frågor som ett gott exempel som med
fördel skulle kunna återverka på fler områden inom ämneslärarutbildningen
Bedömargruppen anser att det finns en systematisk uppföljning av utbildningen och att intressenterna
får återkoppling, men att man kan systematisera och utveckla arbetet med ett mer kontinuerligt
kvalitetsarbete och andra mer formella kursvärderingar, bland annat genom att öka studenternas
svarsfrekvens. Sättet att ge återkoppling håller på att utvecklas, men trots det ser bedömargruppen att
återkopplingen når flera olika intressenter såsom studenter, VFU-samordnare och handledare.
Lärosätet har gjort en avhoppsanalys samt har visat exempel på stöd studenterna har tillgång till under
sin utbildning. Det finns exempelvis ett särskilt stöd till studenter med funktionshinder.
Genomströmning behandlas därmed på programnivå och än så länge finns inga insatser för just
studenter i svenska.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande.
Studenterna tar plats i beredande och beslutande organ som programråd och ämneskollegium. Det
finns också ett samarbete mellan studentkåren och programrådet då de gemensamt följt upp vilka råd
och ämneskollegier som saknar studentrepresentanter och kontaktat studenter för att fylla de vakanta
platserna. Studenter finns representerade i ämneskollegierna för svenska språket respektive
litteraturvetenskap, och de deltar i revideringsarbete när lärosätet fastställer nya kursplaner. Eftersom
det är en nyinrättad utbildning behöver lärosätet utveckla kanalerna för studentinflytande.
Bedömargruppens intryck är att lärarlagen är medvetna om detta behov. Bedömargruppen anser att
studenterna har förutsättningar för inflytande och delaktighet, även om lärosätet kan utveckla arbetet
med det informella och kontinuerliga studentinflytandet.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande
Bedömargruppen menar också att utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den
är användbar och utvecklar studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Lärosätet
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betonar också de generiska förmågor som behandlas i ämnet svenska som i mångt och mycket
förbereder studenten på ett föränderligt samhällsliv. Samverkan med det omgivande samhället är
stabil och här finns en stor potential i regionen. Samverkan sker exempelvis genom
uppdragsutbildningar, nätverket RUN (regionalt forum för kommuner och universitet) och VFUorganisationen.
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BEDÖMARGRUPPENS YTTRANDE
Avdelning

Utvärderingsavdelningen

Lärosäte: Lunds universitet
Yrkesexamen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i
undervisningsämnet musik.
Samlat omdöme: Hög kvalitet
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Förutsättningar vara tillfredsställande.
Lärosätets personal verksamma inom UVK utgörs av fem lärare, varav fyra har forskarutbildning
vilket säkerställer den vetenskapliga kompetensen. Av de fem är en professor och två
universitetslektorer. Vidare är en av lärarna intermittent och disputerad utanför musikrelaterade
ämnen. Personalen kompletteras med specialpedagogisk kompetens från Malmö universitet. Den
professionsinriktade kompetensen tillgodoses av det stora antalet lärare med lärarexamen och av att
lärargruppen har erfarenhet från olika skolformer. Den pedagogiska kompetensen stärks av att
lärarna i hög utsträckning har egen lärarexamen och av att merparten av lärarna har genomgått
högskolepedagogisk utbildning. 70 medarbetare är verksamma inom ämnet musik (eller
ämnesdidaktik), inklusive 4 professorer, 20 lektorer samt ett stort antal adjunkter och andra lärare.
Utbildningens placering vid en musikhögskola ger tillgång till ett stort antal instrumentlärare och
garanterar även en hög konstnärlig kompetens. Den professionsinriktade kompetensen tillgodoses
av det stora antalet lärare med lärarexamen och av att lärargruppen har erfarenhet från olika
skolformer. Den pedagogiska kompetensen stärks av att lärarna i hög utsträckning har egen
lärarexamen och av att merparten av lärarna har genomgått högskolepedagogisk utbildning.
Det finns en vetenskaplig och professionsinriktad miljö som inkluderar både forskarutbildning i både
musik och musikpedagogik, musikerutbildning och ämneslärarutbildning. Den professionsinriktade
miljön förstärks av det stora antalet lärare med lärarexamen. Alla delar av ämneslärarutbildningen i
musik organiseras av lärosätet, vilket gör att utbildningens olika delar kan interagera på ett för
studenterna gynnsamt vis.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Utformning, genomförande och resultat vara
tillfredsställande.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet ett aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete, uppfylls i utbildningen. Lärosätet visar ett genomtänkt upplägg och en
medvetenhet om hur utbildningens olika delar bidrar till utveckling av yrkeskompetens. Studenten
erbjuds både djup och bredd i utbildningen genom att bland annat kunna välja bland flera valbara
kurser, samt möjligheten att även välja musik som andraämne. Hur studenter får insikt i forskningsoch utvecklingsarbete är ett utvecklingsområde.
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Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Det finns kurser som berör vetenskapsteori och forskningsmetoder
och lärosätet ger även exempel på aktiviteter som berör detta. Även efter intervjuerna hade
bedömargruppen svårigheter att se hur fördjupad kunskap konkret uppnås i förhållande till målet och
ett utvecklingsområde är därför att utveckla progressionen i förhållande till målet ytterligare, i
synnerhet vad gäller analysmetoder. I bedömningen av de självständiga arbetena har majoriteten fått
omdömet ”bristande måluppfyllelse”, vilket innebär att det finns betydande problem med hur
studenterna förmår visa en fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoder. Då det finns vetenskapsteoretiskt innehåll i undervisningen menar
bedömargruppen att det kan finnas problem i hur handledningen har organiserats. Bedömargruppen
rekommenderar att lärosätet noga analyserar glappet mellan den vetenskapliga kompetens som
finns i ämnet och problemen med vetenskaplighet i de självständiga arbetena, och vidtar de åtgärder
som behövs. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet befästs bland annat i
samarbetet mellan lärosätet och VFU-skolorna. Trots att den utbildningsvetenskapliga kärnan bidrar
till måluppfyllelse anser bedömargruppen att bristerna inom inriktningen är så omfattande att
utbildningen i sin helhet inte möjliggör och säkerställer måluppfyllelse.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter
samt relevanta forskningsresultat uppfylls. Studenterna ges kontinuerligt möjlighet att reflektera över
upplevelser och erfarenheter från VFU och de många givna exemplen övertygar bedömargruppen
om att detta görs på ett tillfredsställande sätt. Studenterna tränar även sin förmåga att tillvarata,
systematisera och reflektera över forskning i kurser inom UVK. Bedömningen av de självständiga
arbetena visar dock att det finns problem med hur förmågan realiseras i en forskningskontext.
Bedömargruppen anser att målet uppfylls men rekommenderar lärosätet att analysera de problem
som framkommit angående hur studenterna använder och reflekterar över relevant forskning i sina
självständiga arbeten och därefter åtgärda dem.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls då utbildningens olika
delar tillsammans bidrar till att studenterna har möjlighet att nå avsedda förmågor och kompetens.
Didaktisk teori kring lärande, kommunikation, ledarskap och elevers delaktighet förekommer i de
ämnesdidaktiska och ämnesmetodiska kurserna och det sker även en koppling mellan dessa kurser
och arbete i praktiska situationer, så som inom VFU. Detta ser bedömargruppen som positivt och
som något som skapar sammanhållning och kunskapsöverföring mellan kurserna. Didaktisk teori
förekommer i kurser och det sker även en koppling mellan ämnesdidaktiska och ämnesmetodiska
kurser, till arbete i praktiska situationer, så som inom VFU. Detta ser bedömargruppen som positivt
och som något som skapar sammanhållning och kunskapsöverföring mellan kurserna.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. I UVK-kurserna ingår många relevanta exempel på hur utbildningen möjliggör
måluppfyllelse genom sin utformning och sitt genomförande samt säkerställer den genom
examination. Progressionen som sker inom VFU är central för måluppfyllelsen och i UVK-kurserna
ingår många relevanta exempel på hur utbildningen möjliggör måluppfyllelse genom sin utformning
och sitt genomförande samt säkerställer den genom examination.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Redovisat
kursinnehåll från UVK inkluderar många relevanta exempel som övertygar bedömargruppen om att
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utbildningen möjliggör måluppfyllelse genom sin utformning och sitt genomförande samt säkerställer
den genom examination.
Jämställdhet uppmärksammas och involveras i utbildningen tydligt, på bred front och ur flera
perspektiv. Ett gott exempel på jämställdhetsarbete finner bedömargruppen i lärosätets projekt
Feedback & Feedforward som syftar till att ge studenter bättre förutsättningar för att arbeta med
frågor om köns- och andra maktordningar.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling sker på ett väl genomtänkt sätt med hjälp av ett tredelat
utvärderingssystem som inkluderar formativa och summativa utvärderingar för kurser, offentliggjorda
resultat från kursvärderingarna samt en årligen återkommande utbildningsutvärdering. Att följa upp
och säkerställa kvaliteten på de självständiga arbetena ser bedömargruppen som ett
utvecklingsområde för lärosätet. Lärosätet verkar för att studenten genomför utbildningen inom
planerad studietid.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Studentperspektiv vara tillfredsställande
Lärosätet ger studenterna möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens
innehåll och genomförande på ett genomtänkt sätt. Studentinflytandet som sker inom ramen för
kurser har formaliserats genom att studenter som kursambassadörer tillsammans med kursansvariga
har planerat både kursinnehåll och former för undervisning.
Sammanvägt bedöms bedömningsområdet Arbetsliv och samverkan vara tillfredsställande.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Detta sker genomtänkt, på flera nivåer och i
varierade former. Studenterna erbjuds att bli involverade i såväl skolverksamhet,
kulturskoleverksamhet, konsertverksamhet, som specialpedagogisk verksamhet av olika slag med
relevans för yrkesområdet.

Utbildningsvetenskaplig kärna
Bedömningsområde: Förutsättningar
Personal
Bedömning med motivering: Antalet lärare och deras sammantagna vetenskapliga, konstnärliga,
professionsrelaterade och pedagogiska kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens
volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt.
Utbildningen i sin helhet har relativt stora personalresurser enligt lärartabellen som inkluderar 70
medarbetare verksamma inom ämnet musik eller ämnesdidaktik, inklusive fyra professorer, 20
lektorer samt ett stort antal adjunkter och andra lärare. En hög relevant vetenskaplig kompetens i
utbildningen garanteras av att åtta lärare inom ämnet musik har doktorsexamen. 41 av lärarna i
ämnet musik har lärarexamen, vilket innebär en stark samlad professionsrelaterad kompetens. Av
självvärderingen framgår, att det även finns en kompetensbredd vad gäller erfarenhet från olika

Universitetskanslersämbetet UKÄ
E-post registrator@uka.se | Telefon 08-563 085 00 | www.uka.se | Postadress Box 7703, 103 95 Stockholm
Besöksadress Löjtnantsgatan 21, Stockholm | Org.nummer 202100-6495 | Fax 08-563 085 50

Datum

Reg. Nr.

2020-02-18

411-00376-18 4 (20)

Sida

skolformer. Merparten av lärarna inom ämneslärarutbildningen har genomgått högskolepedagogisk
utbildning, vilket innebär att den pedagogiska kompetensen säkerställs.
Samtidigt är bara fem av dessa lärare, inklusive en professor och två universitetslektorer,
verksamma inom den UVK som organiseras av lärosätet. Utbildningens genomförande på längre sikt
garanteras av att professorn och båda universitetslektorerna har en tillsvidareanställning. Av de fem
lärare som är verksamma inom UVK är en intermittent lärare disputerad utanför musikrelaterade
ämnen vilket kan innebära en viss begränsning för utbildningen. Vid intervjuerna framkom att
personalen kompletteras med specialpedagogisk kompetens från Malmö universitet.
Bedömargruppen anser att personalresurserna är adekvata för UVK, men rekommenderar samtidigt
en fortsatt analys om hur lärosätet kan utveckla sin utbildningsvetenskapliga kompetensbas.
Utbildningsmiljö
Bedömning med motivering: Det finns en för utbildningen vetenskaplig och professionsinriktad
miljö och verksamheten bedrivs så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning.
Bedömningsgrundens krav uppfylls eftersom bedömargruppen anser att det finns en vetenskaplig
och professionsinriktad miljö som inkluderar både musikerutbildning och ämneslärarutbildning
tillsammans med forskarutbildning i både musik och musikpedagogik. I självvärderingen lyfter
lärosätet fram att alla delar av ämneslärarutbildningen i musik organiseras av lärosätet, vilket gör att
olika delar av utbildningen aktivt kan varvas för att skapa ett fruktbart samspel dem emellan.
Den vetenskapliga miljön stöds inte minst av en välfungerande forskarutbildning i musikpedagogik
som ger goda förutsättningar för en forskningsanknuten lärarutbildning. Den professionsinriktade
miljön förstärks av det stora antalet lärare med lärarexamen.
Forskningsmiljön omkring UVK förtydligades ytterligare vid intervjuerna. Lärosätet uttryckte att de ser
musikpedagogik som ett brett forskningsområde som i sig omfattar många för UVK viktiga teman,
såsom mångkulturella frågor och praktiknära forskning som ingår i kurser om exempelvis ledarskap
och utvärdering. Vid intervjun framkom att särskild kompetens i specialpedagogik saknas och att
detsamma gäller för kompetens i bedömning och betygssättning. Miljön kompletteras därför genom
samarbete med andra lärosäten och vid intervjun exemplifieras detta med att beskriva hur tre lärare i
specialpedagogik från Malmö universitet undervisat på ämneslärarprogrammet i musik under det
senaste året. Bedömargruppen anser att den vetenskapliga och professionsinriktade miljön
kompletteras på ett sätt som gör att bedömningsgrundens krav uppfylls.
Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen kunskap och förståelse
Bedömning med motivering: Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande,
samt säkerställer genom examination, att studenten när examen utfärdas visar fördjupad kunskap
om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visar kunskap om
relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för
yrkesutövningen.
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Den kurs som tydligast berör kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder är kursen Forskning i
skolans vardag, en kurs som är kopplad till VFU och det första självständiga arbetet. I kursen ingår
metoder för enkät, observation, intervju och appreciative inquiry. Resultaten redovisas genom en så
kallad ”enkätvernissage” och ”ED-talks” (konferensliknande presentationstillfällen). En annan kurs
som också behandlar vetenskapsteori och forskningsmetod är Forskningens kreativa genvägar som
ges under det femte året och i vilken studenternas fördjupade kunskaper i vetenskapsteori,
samhällsvetenskapliga metoder och akademiskt skrivande utvecklas enligt självvärderingen. Även
efter intervjuerna kvarstod dock vissa oklarheter kring hur fördjupad kunskap konkret nås i
vetenskapsteori och analysmetoder varför bedömargruppen ser att progressionen i förhållande till
målet behöver stärkas och förtydligas ytterligare i utbildningen.
Utifrån självvärderingen framkommer det att relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet bland annat befästs i samarbetet mellan lärosätet och VFU-skolorna. Ett exempel är då
VFU-skolorna bjuds in för att ge förslag på ämnesområden studenterna kan utforska i sina
självständiga arbeten. Studenterna presenterar sedan resultaten av sina undersökningar under de så
kallade ”Vetgirig-dagarna” då allmänheten är inbjuden. Detta ser bedömargruppen som ett positivt
exempel på att utveckla relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Utifrån
underlagen anser bedömargruppen att målet sammantaget möjliggörs och säkerställs, men att ett
utvecklingsområde är att utveckla progressionen i förhållande till målet ytterligare, i synnerhet vad
gäller analysmetoder.
Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen färdighet och förmåga
Bedömning med motivering: Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande,
samt säkerställer genom examination, att studenten när examen utfärdas visar fördjupad förmåga att
kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter
samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och
kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik.
Av lärosätets självvärdering framgår att studenterna kontinuerligt ges möjlighet att reflektera över
upplevelser och erfarenheter från den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) och de
många exempel lärosätet ger på detta i sin självvärdering övertygar bedömargruppen om att detta
sker på ett ändamålsenligt sätt. Ett gott exempel på hur målet säkerställs är att studenterna vid sidan
av skriftliga examinationsmoment, även ges möjlighet till konferensliknande presentationstillfällen.
Dessa varierade examinationsformer, menar bedömargruppen, bidrar till att studenten får möjlighet
att visa sin färdighet och förmåga på flera sätt. Studenternas förmåga att bidra till utvecklingen av
yrkesverksamheten utvecklas och säkerställs genom en utbildningsstruktur som möjliggör att
studenterna även kan reflektera över erfarenheterna från VFU i andra kurser. I kursen Bedömning
och betygsättning får de även möjlighet att i samarbete med en skola genomföra ett
utvecklingsprojekt, vilket bedömargruppen ser som ett exempel på hur studenterna kan lära sig
andvända forskningsbaserade kunskaper i utvecklingen av yrkesverksamheten.
Av självvärderingen framgår även att studenterna får träna sin förmåga att tillvarata, systematisera
och reflektera över forskning. Detta sker exempelvis i kursen Specialpedagogik och utvärdering där
studenterna får reflektera över sina erfarenheter med stöd av aktuell forskning, samt i kursen Den
mångdimensionella läraren, där studenterna bland annat tar del av forskning kring skolans villkor och
handlingsutrymme samt forskning kring kreativ musikundervisning.
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Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande, samt säkerställer genom
examination, att studenten när examen utfärdas visar förmåga att tillämpa sådan didaktik och
ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen
som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser.
Utifrån självvärderingen och intervjuerna framkommer det enligt bedömargruppen att utbildningens
olika delar tillsammans bidrar till att studenterna har möjlighet att nå avsedda förmågor och
kompetens. Didaktisk teori kring lärande, kommunikation, ledarskap och elevers delaktighet
förekommer i de ämnesdidaktiska och ämnesmetodiska kurserna och det sker även en koppling
mellan dessa kurser och arbete i praktiska situationer, så som inom VFU. Detta ser bedömargruppen
som positivt och som något som skapar sammanhållning och kunskapsöverföring mellan kurserna.
Självinsikt visas också när det gäller utmaningen att garantera att alla inblandade förstår sin del i att
skapa en sammanhållen utbildning, vilket man också arbetar medvetet med i lärargruppen.
Då en stor del av måluppfyllelsen sker inom den ämnesspecifika delen av utbildningen menar
bedömargruppen att målet uppfylls där.
Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande, samt säkerställer genom
examination, att studenten när examen utfärdas visar förmåga att självständigt och tillsammans med
andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten
i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling.
Självvärderingens beskrivningar av de fem UVK-kurserna övertygar bedömargruppen i bedömningen
att utbildningen möjliggör måluppfyllelse genom sin utformning och sitt genomförande samt
säkerställer studenternas förmågor genom examination. Exempel som bedömargruppen finner
relevanta inkluderar utvecklande av och ledarskap i ett projekt på en VFU-skola utifrån begreppet
handlingsutrymme, handledning av en annan student med dokumentation i form av
loggboksskrivande, en självvärderingsuppgift om specialpedagogik samt en videobaserad
bedömningsuppgift. Det för bedömargruppen tydligaste exemplet på examination tar lärosätet från
ett utvecklingsprojekt inom delkursen i utvärdering, där studenterna får självständigt planera och
utveckla utvärderingsmodeller vid en gymnasieskola. Modellerna presenteras både muntligt till
skolans ledning och berörd personal samt skriftligt till skolans rektor, som kan välja att tillämpa de
föreslagna modellerna.
Målformuleringen som rör syftet att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling beaktar
lärosätet främst i kursen om specialpedagogik. Kursen är nära kopplad till en VFU-period vilket
skapar grund för en analysuppgift om lärandemiljön, skolans dokument och lärares dokumentation
med utgångspunkt i elevers olika villkor. Sammantaget anser bedömargruppen att lärosätet möjliggör
måluppfyllelse för studenterna.
Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen värderingsförmåga och förhållningssätt
Bedömning med motivering: Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande,
samt säkerställer genom examination, att studenten när examen utfärdas visar förmåga att i det
pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska
aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt
barnkonventionen, samt en hållbar utveckling.
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Självvärderingen ger för bedömargruppen övertygande exempel på både undervisningsinnehåll och
examinerande moment som förekommer i flera UVK-kurser och som är relevanta för målet. Enligt
självvärderingen belyses forskningsetiska aspekter i samtliga UVK-kurser. I kursen om
specialpedagogik utgör diskussionen om barns lika rättigheter en grund för examinationsuppgifter
där studenters bedömningar och analyser tar sin utgångspunkt i elevers olika villkor. Frågor om
mänskliga rättigheter och hållbar utveckling tas upp i kursen Att utveckla skolan. Kursen beskrivs
som en viktig höjdpunkt för hela utbildningen och genomförs i internationell samverkan med syfte att
bidra till hållbarhet även internationellt.
Lärosätet framhåller i självvärderingen den roll verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har i att samla
praktiska erfarenheter som förberedelse för utbildningsvetenskapliga beskrivningar av de aspekter
som avses i målformuleringen. Enligt självvärderingen är några av uppgifterna inom UVK placerade
under VFU:n vilket innebär att studenterna där får praktiskt tillämpa sina kunskaper om exempelvis
forskningsetiska principer. Också examination inom UVK-kurserna sker i vissa fall genom konkreta
aktiviteter. Ett exempel är kursen Forskning i skolans vardag där forskningsetiska principer
examineras som en del av en enkätstudie som studenterna sammanställer och presenterar.
Jämställdhet
Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i
utbildningens innehåll, utformning och genomförande.
I självvärderingen beskriver lärosätet ett omfattande och medvetet jämställdhetsarbete. Detta
sträcker sig från lärosätets egna rutiner, så som att det finns en nämnd för jämlikhet och
likabehandling, till skapandet av förebildande strukturer i undervisningen. Kurslitteratur och
undervisningsmaterial inventeras i samband med kursplanering och kursgenomförande ur ett genusoch jämställdhetsperspektiv och även examinationsformer och utvärderingsformer ses över. Detta
ser bedömargruppen som ett gott exempel på hur ett jämställdhetsperspektiv beaktas,
kommuniceras och förankras i utbildningens innehåll, utformning och genomförande.
Ett ytterligare gott exempel på jämställdhetsarbete finner bedömargruppen i lärosätets projekt
Feedback & Feedforward som syftar till att ge studenter bättre förutsättningar för att arbeta med
frågor om köns- och andra maktordningar. Självvärderingen lyfter också fram att jämställdhet utgör
ett kunskapsområde i sig i flera kurser. Enligt bedömargruppen är det tydligt att temat
uppmärksammas och ingår i utbildningen på bred front och ur flera perspektiv.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömning med motivering: Utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination
följs systematiskt upp. Resultaten av uppföljningen omsätts vid behov i åtgärder för
kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
Självvärderingen presenterar ett väl genomtänkt, tredelat utvärderingssystem som inkluderar
formativa och summativa utvärderingar för kurser, offentliggjorda resultat från kursvärderingarna
samt en årligen återkommande utbildningsutvärdering. Det finns bra rutiner kring uppföljning, t.ex. att
varje kursstart inleds med en genomgång av utvärderingen från tidigare års delkurs eller kurs.
Resultaten av uppföljningen återkopplas till studenterna via en internwebb. Systemet erbjuder
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studenter hög grad av delaktighet t.ex. genom att engagera dem i utformandet av kursvärderingen
finner bedömargruppen.
Lärosätet verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid.
Även om inga siffror redovisas, nämner lärosätet i självvärderingen att utbildningen har en mycket
hög genomströmning, vilket kan förklaras med utbildningens antagningsprov.
Självvärderingen lyfter inte fram några aktiva åtgärder eller stödfunktioner genom vilka lärosätet
aktivt verkar för att studenterna får bättre förutsättningar att genomföra utbildningen inom planerad
studietid. Vid intervjuerna framkom däremot att studenterna har tillgång till sådana stödfunktioner,
exempelvis kuratorn vid Studenthälsan i Lund vilket övertygade bedömargruppen att den delen av
bedömningsgrunden är tillgodosedd.
Bedömningsområde: Studentperspektiv
Studentperspektiv
Bedömning med motivering: Studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla
utbildningens innehåll och genomförande.
Enligt självvärderingen finns det studentrepresentation vid lärosätets alla viktiga organ. Studenterna
har även tagit del i ett antal projekt och arbetsgrupper för utveckling av verksamheten.
Studentinflytande som sker inom ramen för kurser har formaliserats genom att studenter som
kursambassadörer har tillsammans med kursansvariga planerat kursinnehåll och former för
undervisningen. Bedömargruppen menar att lärosätet ger studenterna möjlighet att ta en aktiv roll i
arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande på ett genomtänkt sätt. Genom
projekt som Feedback & Feedforward visar lärosätet också sitt intresse att utveckla modeller som
inkluderar reflektion över förhållningssätt till studenter. Bedömargruppens bedömning är att
studenterna överlag ges möjlighet att ta en aktiv roll i utvecklingen av utbildningen. Samtidigt får
bedömargruppen intrycket genom både självvärderingen och intervjuerna, att ytterligare arbete krävs
för att studenterna ska uppleva sig inkluderade i det arbetet. Bedömargruppen rekommenderar
därför detta som ett utvecklingsområde för lärosätet.
Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Arbetsliv och samverkan
Bedömning med motivering: Utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är
användbar och utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant
samverkan sker med det omgivande samhället.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Detta sker enligt bedömargruppen
genomtänkt, på flera nivåer och i varierade former. Studenterna erbjuds att bli involverade i såväl
skolverksamhet, kulturskoleverksamhet, konsertverksamhet, som specialpedagogisk verksamhet av
olika slag med relevans för yrkesområdet.
Relevant samverkan sker med det omgivande samhället. Enligt självvärderingen har lärosätet
omfattande kontakter med det omgivande samhället, vilket inkluderar samarbete med ett stort antal
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praktikskolor, konsertlokaler, andra kulturorganisationer och utbildningsorganisationer, till exempel El
Sistema. Även gästföreläsare bjuds in och medverkar i utbildningen. Därutöver finns det
forskningsbaserade kontakter samt institutionella kontakter och samarbeten, även på internationell
nivå. Det finns internationella avtal och överenskommelser för olika typer av utbyten, till exempel för
student- och lärarmobilitet. Dessa kontakter verkar gynnande för studenternas möjlighet att hantera
sin framtid i såväl skola som samhälle. Positivt är också att studenterna får möjlighet att genomföra
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på skolor med olika förutsättningar.
Av självvärderingen framgår, att samverkan med det omgivande samhället inkluderar
informationsflöde i båda riktningar. Å ena sidan bjuder lärosätet in gästföreläsare i seminarieserier
vilket ger studenterna möjlighet att träffa aktörer från fältet. Å andra sidan organiserar lärosätet också
”minikonferenser” som är öppna för allmänheten där studenter får presentera sina uppsatser.
Lärosätets sätt att utveckla studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet har inte
explicit beskrivits i självvärderingen. Vid intervjuerna lyftes dock i detta sammanhang digitala verktyg
och att lärarna ansåg det som viktigt att behålla nyfikenheten och att också själv kontinuerligt lära sig
nya programvaror. Likaså ansågs det viktigt att visa olika typer av undervisningsformer och
förhållningssätt för att träna studenter i att lyssna på sina elever. Det framkom också att lärosätets
representanter deltar på en årlig nationell estetisk kongress för att se vilka förändringar det finns i
skolans värld. Sammantaget anser bedömargruppen att lärosätet säkerställer bedömningsgrunden.
Samlat omdöme utbildningsvetenskaplig kärna
Bedömning med motivering: Hög kvalitet
Att bedömningsgrunder är tillfredsställande eller inte och att mål uppfylls eller inte inom
utbildningsvetenskaplig kärna vägs samman med motsvarande bedömningar inom ämnes- och
ämnesdidaktiska studier. Denna sammanvägning framgår i det samlade omdömet för
examenstillståndet, det vill säga för utbildningen som helhet.
Lärosätets personal verksamma inom UVK utgörs av fem lärare, varav fyra har forskarutbildning
vilket säkerställer den vetenskapliga kompetensen. Av de fem är en professor och två
universitetslektorer. Vidare är en av lärarna intermittent och disputerad utanför musikrelaterade
ämnen. Personalen kompletteras med specialpedagogisk kompetens från Malmö universitet. Den
professionsinriktade kompetensen tillgodoses av det stora antalet lärare med lärarexamen och av att
lärargruppen har erfarenhet från olika skolformer. Den pedagogiska kompetensen stärks av att
lärarna i hög utsträckning har egen lärarexamen och av att merparten av lärarna har genomgått
högskolepedagogisk utbildning.
Det finns en vetenskaplig och professionsinriktad miljö som inkluderar både forskarutbildning i både
musik och musikpedagogik, musikerutbildning och ämneslärarutbildning. Den professionsinriktade
miljön förstärks av det stora antalet lärare med lärarexamen. Alla delar av ämneslärarutbildningen i
musik organiseras av lärosätet, vilket gör att utbildningens olika delar kan interagera på ett för
studenterna gynnsamt vis.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls. Det finns kurser som berör vetenskapsteori och forskningsmetoder och
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lärosätet ger exempel på aktiviteter som berör detta. Även efter intervjuerna hade bedömargruppen
svårigheter att se hur fördjupad kunskap konkret uppnås i förhållande till målet och ett
utvecklingsområde är att utveckla progressionen i förhållande till målet ytterligare, i synnerhet vad
gäller analysmetoder. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet befästs bland
annat i samarbetet mellan lärosätet och VFU-skolorna.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter
samt relevanta forskningsresultat uppfylls. Studenterna ges kontinuerligt möjlighet att reflektera över
upplevelser och erfarenheter från VFU och de många givna exemplen övertygar bedömargruppen
om att detta görs på ett tillfredsställande sätt. Studenterna tränar även sin förmåga att tillvarata,
systematisera och reflektera över forskning i kurser inom UVK.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls då utbildningens olika
delar tillsammans bidrar till att studenterna har möjlighet att nå avsedda förmågor och kompetens.
Didaktisk teori kring lärande, kommunikation, ledarskap och elevers delaktighet förekommer i de
ämnesdidaktiska och ämnesmetodiska kurserna och det sker även en koppling mellan dessa kurser
och arbete i praktiska situationer, så som inom VFU. Detta ser bedömargruppen som positivt och
som något som skapar sammanhållning och kunskapsöverföring mellan kurserna. Då en stor del av
måluppfyllelsen sker inom den ämnesspecifika delen av utbildningen menar bedömargruppen att
målet uppfylls där.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. I UVK-kurserna ingår många relevanta exempel på hur utbildningen möjliggör
måluppfyllelse genom sin utformning och sitt genomförande samt säkerställer den genom
examination.
Målet om bedömningar utifrån relevanta aspekter samt hållbar utveckling uppfylls. Redovisat
kursinnehåll från UVK inkluderar många relevanta exempel som övertygar bedömargruppen om att
utbildningen möjliggör måluppfyllelse genom sin utformning och sitt genomförande samt säkerställer
den genom examination.
Jämställdhet uppmärksammas och involveras i utbildningen tydligt, på bred front och ur flera
perspektiv. Ett gott exempel på jämställdhetsarbete finner bedömargruppen i lärosätets projekt
Feedback & Feedforward som syftar till att ge studenter bättre förutsättningar för att arbeta med
frågor om köns- och andra maktordningar.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling sker på ett väl genomtänkt sätt med hjälp av ett tredelat
utvärderingssystem som inkluderar formativa och summativa utvärderingar för kurser, offentliggjorda
resultat från kursvärderingarna samt en årligen återkommande utbildningsutvärdering.
Lärosätet ger studenterna möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens
innehåll och genomförande på ett genomtänkt sätt. Studentinflytandet som sker inom ramen för
kurser har formaliserats genom att studenter som kursambassadörer tillsammans med kursansvariga
har planerat både kursinnehåll och former för undervisning.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Detta sker genomtänkt, på flera nivåer och i
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varierade former. Studenterna erbjuds att bli involverade i såväl skolverksamhet,
kulturskoleverksamhet, konsertverksamhet, som specialpedagogisk verksamhet av olika slag med
relevans för yrkesområdet.

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier
Bedömningsområde: Förutsättningar
Personal
Bedömning med motivering: Antalet lärare och deras sammantagna vetenskapliga/konstnärliga,
professionsrelaterade och pedagogiska kompetens är adekvat och står i proportion till utbildningens
volym, innehåll och genomförande på kort och lång sikt.
Utifrån lärartabellen framkommer det att utbildningen har relativt stora personalresurser: 70
medarbetare är verksamma inom ämnet musik eller ämnesdidaktik, inklusive 4 professorer (varav en
i musikpedagogik och tre i konstnärliga ämnen), 20 lektorer samt ett stort antal adjunkter och andra
lärare.
Utbildningens placering i en musikhögskola ger tillgång till ett stort antal instrumentlärare, vilket
bedömargruppen anser garanterar en hög konstnärlig kompetens. I självvärderingen framkommer
även att många av lärarna är verksamma som professionella konstutövare i musiklivet.
Bedömargruppen anser även att det finns en hög vetenskaplig kompetens i utbildningen, eftersom
åtta av medarbetarna inom ämnet musik har doktorsexamen liksom fem inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) som är speciellt inriktad mot musik.
41 av lärarna i ämnet musik har lärarexamen, vilket enligt bedömargruppen visar på en stark samlad
professionsrelaterad och pedagogisk kompetens. Av självvärderingen framgår att det även finns en
kompetensbredd i musikaliska genrer och erfarenhet från olika skolformer, vilket ytterligare stärker
kompetensen i utbildningen.
Utbildningens genomförande på längre sikt garanteras av att 70 procent av lärarna som är
verksamma i ämnet musik eller musikdidaktik har en tillsvidareanställning. Att alla lärare som arbetar
mer än 25 procent har tid för forskning och/eller kompetensutveckling i sina tjänster ser
bedömargruppen som positivt för lärarnas professionella utveckling. Intervjuerna visade att det finns
en långsiktig kompetensförsörjningsplan som innebär att lärosätet arbetar för fortbildning och för
återväxt av lärarkompetens och att det finns ett 10-årigt perspektiv på kommande pensionsavgångar.
Detta stärker ytterligare kompetensen på lång sikt, menar bedömargruppen.
Utbildningsmiljö
Bedömning med motivering: Det finns en för utbildningen vetenskaplig/konstnärlig och
professionsinriktad miljö och verksamheten bedrivs så att det finns ett nära samband mellan
forskning och utbildning.
Av självvärderingen och intervjuerna framkommer att det finns en vetenskaplig, konstnärlig och
yrkesinriktad miljö som inkluderar både musikerutbildning och ämneslärarutbildning tillsammans med
forskarutbildning i musik och musikpedagogik. I självvärderingen framkommer det att alla delar av
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ämneslärarutbildningen i musik organiseras av Musikhögskolan, vilket gör att olika delar av
utbildningen aktivt kan varvas. Enligt bedömargruppen är detta positivt, eftersom det skapar ett
fruktbart samspel mellan utbildningens olika delar. Arbetslag har skapats för att ytterligare bidra till
en sammanhållen utbildning, vilket bedömargruppen ser som värdefullt.
I självvärderingen betonar lärosätet miljöns mångsidighet och kreativitet samt
ämneslärarstudenternas möten med konstnärliga experter. Ett exempel på hur den mångsidigheten
tar sig uttryck är den integrerade ensembleundervisningen i genreinriktningarna jazz samt folk- och
världsmusik, där studenter från både musiker- och musiklärarutbildningarna deltar. Bedömargruppen
ser detta som ett positivt exempel på hur den bredare musikhögskolekontexten konkret kan bidra till
en starkare konstnärlig miljö för ämneslärarutbildningen.
Bedömargruppen anser att utbildningens vetenskapliga miljö framför allt stöds av en välfungerande
forskarutbildning i musikpedagogik som ger goda förutsättningar för att skapa forskningsanknytning i
lärarutbildningen. Forskarutbildningen stöds av ett nära samarbete kring seminarier, kurser och
utveckling med Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet. Den professionsinriktade
miljön förstärks av det stora antalet lärare med lärarexamen. Lärosätet betonar i självvärderingen
vikten av forskningsanknytning i utbildningen och att lärosätet deltar i utvecklingsarbete ute på
skolorna. I detta instämmer bedömargruppen och uppmuntrar till fortsatta samarbeten mellan
lärosätet och skolor, för att skapa en praxisnära forskningsanknytning.
En utmaning som lärosätet själv reflekterar över är att de behöver bli ännu bättre på att samordna
lärare och aktiviteter i utbildningen så att studenterna inte drabbas av onödiga upprepningar av
ämnesinnehåll eller tentamensträngsel. Det pågår just nu ett utvecklingsarbete kring detta vilket
bedömargruppen ser som positivt och man uppmuntrar lärosätet att arbeta vidare med det.
Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen kunskap och förståelse
Bedömning med motivering: Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande,
samt säkerställer genom examination, att studenten när examen utfärdas visar sådana
ämneskunskaper som krävs för yrkesutövningen, inbegripet såväl brett kunnande inom
ämnesstudiernas huvudområde som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av detta
område och fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
Utifrån självvärderingen anser bedömargruppen att utbildningen är upplagd på ett genomtänkt sätt
och att det finns en medvetenhet om hur utbildningens olika delar bidrar till utvecklingen av
yrkeskompetensen. Pedagogiska och didaktiska färdigheter som studenterna får i kurserna inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK) infärgas av musik och musikpedagogik, vilket
bedömargruppen ser som positivt för att skapa en sammanhållen utbildning där delarna tydligt
länkas samman. Studenterna erbjuds fördjupning av ämneskunskaper genom att exempelvis kunna
välja musik som andraämne, samt genom flera valbara kurser. Med dessa möjligheter följer att
studenterna både kan fördjupa och bredda sin ämneskompetens. Studenterna möter både
konstnärligt och vetenskapligt meriterade lärare, vilket bidrar till att de kan ta del av och införliva även
vetenskapliga och forskningsbaserade perspektiv inom området.
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Hur studenterna får insikt i forsknings- och utvecklingsarbete och hur forskningen konkret
sammanflätas med de praktiska musikkunskaperna framkommer inte tydligt i självvärderingen. Det
nämns att många lärare integrerar kunskaper från sina forsknings- och utvecklingsarbeten i sin egen
undervisning, även om denna typ av forskningsanknytning enligt intervjuerna inte alltid kopplas till
ämneskunskaper, exempelvis i den mer praktiska instrumentalmetodiken.
bedömningen av självständiga arbeten har en tredjedel av arbetena fått omdömet ”bristande
måluppfyllelse” för detta mål, vilket skulle kunna tyda på att det kan finnas vissa problem i hur
studenterna når en fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete i ämnet musik. Att
ytterligare stärka den delen av i utbildningen ser bedömargruppen som ett utvecklingsområde för
lärosätet.
Utbildningen möjliggör inte genom sin utformning och sitt genomförande, samt säkerställer inte
genom examination, att studenten när examen utfärdas visar fördjupad kunskap om vetenskapsteori
samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visar kunskap om relationen mellan
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen.
Den kurs som tydligast berör kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder är kursen Forskning i
skolans vardag, en kurs som är kopplad till VFU och det första självständiga arbetet. I kursen ingår
metoder för enkät, observation, intervju och appreciative inquiry. Resultaten redovisas genom en så
kallad ”enkätvernissage” och ”ED-talks” (konferensliknande presentationstillfällen). En annan kurs
som också behandlar vetenskapsteori och forskningsmetod är Forskningens kreativa genvägar som
ges under det femte året och i vilken studenternas fördjupade kunskaper i vetenskapsteori,
samhällsvetenskapliga metoder och akademiskt skrivande utvecklas enligt självvärderingen. Även
efter intervjuerna kvarstod dock vissa oklarheter kring hur fördjupad kunskap konkret nås i
vetenskapsteori och analysmetoder varför bedömargruppen ser att progressionen i förhållande till
målet behöver stärkas och förtydligas ytterligare i utbildningen.
I bedömningen av självständiga arbeten har majoriteten fått omdömet ”bristande måluppfyllelse” för
detta mål, vilket innebär att det finns betydande problem med hur studenterna förmår visa en
fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Av de
arbeten där måluppfyllelsen har blivit ifrågasatt är de flesta kvalitativa intervjustudier och någon
enstaka är en kvantitativ enkätstudie. Metodanvändningen anses i flera av dessa vara outvecklad.
Vid sidan om bristande kunskaper i forskningsmetoder finns även betydande brister med
användningen av vetenskapsteori, eftersom en vetenskaplig grund saknas i nästan alla självständiga
arbeten. Vid intervjuerna gav lärosätet övertygande svar om att det finns vetenskapsteoretiskt
innehåll i undervisningen och i ljuset av detta menar bedömargruppen att det i så fall kan finnas
problem i hur handledningen har organiserats. Bedömargruppen rekommenderar att lärosätet noga
analyserar glappet mellan den vetenskapliga kompetens som finns i ämnet och problemen med
vetenskaplighet i de självständiga arbetena, och vidtar de åtgärder som behövs.
Utifrån självvärderingen framkommer det att relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet bland annat befästs i samarbetet mellan lärosätet och VFU-skolorna. Ett exempel är när
VFU-skolorna bjuds in för att ge förslag på ämnesområden som studenterna kan utforska i sina
självständiga arbeten. Studenterna presenterar sedan resultaten av sina undersökningar under de så
kallade ”Vetgirig-dagarna” när allmänheten är inbjuden. Detta ser bedömargruppen som ett positivt
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exempel på hur lärosätet i utbildningen arbetar med att utveckla relationen mellan vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet.
Måluppfyllelse av examensmål i kunskapsformen färdighet och förmåga
Bedömning med motivering: Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande,
samt säkerställer genom examination, att studenten när examen utfärdas visar fördjupad förmåga att
kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter
samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och
kunskapsutvecklingen inom ämnen, ämnesområden och ämnesdidaktik.
Av lärosätets självvärdering framgår att studenterna kontinuerligt får möjlighet att reflektera över
upplevelser och erfarenheter från den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU). De många
exempel lärosätet ger på detta i sin självvärdering övertygar bedömargruppen om att detta sker på
ett ändamålsenligt sätt. Ett gott exempel på hur målet säkerställs är att studenterna vid sidan av
skriftliga examinationsmoment, även får möjlighet till konferensliknande presentationstillfällen. Dessa
varierade examinationsformer bidrar till att studenten får möjlighet att visa sin färdighet och förmåga
på flera sätt, menar bedömargruppen.
Studenternas förmåga att bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten utvecklas och säkerställs
genom en utbildningsstruktur som möjliggör att de även kan reflektera över erfarenheterna från VFU
i andra kurser. I kursen Bedömning och betygsättning inom UVK-musik får studenterna även
möjlighet att i samarbete med en skola genomföra ett utvecklingsprojekt, vilket bedömargruppen ser
som ett exempel på hur studenterna kan lära sig andvända forskningsbaserade kunskaper i
utvecklingen av yrkesverksamheten.
Av självvärderingen framgår även att studenterna till viss del får träna sin förmåga att tillvarata,
systematisera och reflektera över forskning. Detta sker exempelvis i kursen Den mångdimensionella
läraren inom UVK-musik, där studenterna bland annat tar del av forskning om skolans villkor och
handlingsutrymme samt forskning om kreativ musikundervisning. Däremot menar bedömargruppen
att lärosätet bör utveckla detta område mer i sin utbildning eftersom det utifrån bedömningen av de
självständiga arbetena framstår som ett område som studenterna behöver stöttas mer i. Knappt
hälften av de självständiga arbetena bedömdes ha bristande måluppfyllelse för detta mål och av
dessa ansågs alla uppvisa otydligheter eller en ytlighet i hur arbetets resultat relaterades till
relevanta forskningsresultat.
Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande, samt säkerställer genom
examination, att studenten när examen utfärdas visar förmåga att tillämpa sådan didaktik och
ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen
som utbildningen avser och för den verksamhet i övrigt som utbildningen avser.
Utifrån självvärderingen och intervjuerna framkommer det enligt bedömargruppen att utbildningens
olika delar tillsammans bidrar till att studenterna har möjlighet att nå avsedda förmågor och
kompetens. Didaktisk teori kring lärande, kommunikation, ledarskap och elevers delaktighet
förekommer i de ämnesdidaktiska och ämnesmetodiska kurserna och det sker även en koppling
mellan dessa kurser och arbete i praktiska situationer, så som inom VFU. Detta ser bedömargruppen
som positivt och som något som skapar sammanhållning och kunskapsöverföring mellan kurserna.
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Självinsikt visas också när det gäller utmaningen att garantera att alla inblandade förstår sin del i att
skapa en sammanhållen utbildning, vilket man också arbetar medvetet med i lärargruppen.
Musikaliskt lärande, kommunikation, ledarskap och elevers delaktighet anges i självvärderingen som
perspektiv som studenterna analyserar och reflekterar över. Självinsikt visas också när det gäller
utmaningen att garantera att alla inblandade förstår sin del i att skapa en sammanhållen utbildning,
vilket man också arbetar medvetet med i lärargruppen.
I självvärderingen beskriver lärosätet de förutsättningar i undervisningsinnehåll som gör att
studenterna ska kunna tillämpa didaktik och ämnesdidaktik enligt målformuleringen. I kurser som
Lärande och ledarskap i skolan, Barn och ungdomars lärande och Ämnesdidaktik och ämnesmetodik
lär sig studenterna om ledning, vilket sedan appliceras i praktiken när de får utveckla sin förmåga att
leda elevgrupper i exempelvis rytmik samt i kör- och ensembleledning. Studenterna skapar även
egna läromedel för att kunna anpassa undervisningsmaterial efter den elevgrupp de undervisar.
Exemplen visar tydlig fokus på tillämpning av didaktiska och ämnesdidaktiska kunskaper i konkreta
undervisningssammanhang.
Utifrån informationen som framkom i självvärderingen har däremot bedömargruppen svårt att få en
tydlig bild av hur målet säkerställs genom examination. I de exempel som ges på uppgifter om köroch ensembleledning samt uppgifter om multimodal kreativ kommunikation i rytmik, framkommer inte
tydligt vad studenterna mer konkret gör och hur det som görs sedan examineras. I självvärderingen
lyfter lärosätet fram ett antal olika examinationsformer, men de beskrivs i mycket allmänna ordalag,
som att något ”presenteras i form av praktiska undervisningssituationer” eller att det ”granskas i
samband med VFU”, men ger inga mer konkreta exempel på hur måluppfyllelse i dessa fall har
säkerställts.
I intervjuerna framkom däremot mer information om examination, bland annat gav lärosätet ett
övertygande ämnesdidaktiskt exempel på hur studenternas skrivna arrangemang först spelas med
klasskamrater för att sedan tas med till VFU och spelas med barn/elever. Videoinspelningar av
resultaten granskas efteråt i grupp tillsammans med läraren på musikhögskolan. Med de
förtydliganden som gjordes vid intervjun menar bedömargruppen att målet också säkerställs på ett
adekvat sätt.
Utbildningen möjliggör genom sin utformning och sitt genomförande, samt säkerställer genom
examination, att studenten när examen utfärdas visar förmåga att självständigt och tillsammans med
andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten
i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling.
Lärosätet ger utifrån självvärderingens båda delar en bred bild av hur studenternas färdighet och
förmåga i förhållande till målet tränas och byggs på i ett stort antal kurser. Beskrivningen av ämnesoch ämnesdidaktiska kurser visar att utbildningen kontinuerligt flätar samman kunskap och förståelse
med färdigheter och förmåga samt på så vis utvecklar ett helhetstänkande kring utbildningen, vilket
bedömargruppen ser som positivt.
I självvärderingen för ämne-och ämnesdidaktik lyfter lärosätet fram VFU-progressionen som central
för att studenterna ska visa förmågan som avses i målet. Detta ser bedömargruppen som relevant,
men efterfrågar ännu mer tydlighet om hur målet examineras. Säkerställandet av målet genom
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examination inom hela utbildningen blir däremot tydligare i de exempel som lärosätet ger i
självvärderingen för UVK musik, vilket innebär att bedömargruppen anser att målet säkerställs
genom examination. I intervjuerna framkom även exempel på ämneskurser där elevernas olika villkor
tas i beaktande; studenter skriver till exempel arrangemang för grupper på olika nivåer – också för
nybörjare. Utifrån de olika underlagen anser bedömargruppen att lärosätet både möjliggör och
säkerställer målet.
Jämställdhet
Bedömning med motivering: Ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras och förankras i
utbildningens innehåll, utformning och genomförande.
I självvärderingen beskriver lärosätet ett omfattande och medvetet jämställdhetsarbete. Detta
sträcker sig från lärosätets egna rutiner, som att det finns en nämnd för jämlikhet och likabehandling,
till skapandet av förebildande strukturer i undervisningen. Kurslitteratur och undervisningsmaterial
inventeras i samband med kursplanering och kursgenomförande ur ett genus- och
jämställdhetsperspektiv, och även examinationsformer och utvärderingsformer ses över. Detta ser
bedömargruppen som ett gott exempel på hur ett jämställdhetsperspektiv beaktas, kommuniceras
och förankras i utbildningens innehåll, utformning och genomförande.
Ett ytterligare gott exempel på jämställdhetsarbete finner bedömargruppen i lärosätets projekt
Feedback & Feedforward som syftar till att ge studenterna bättre förutsättningar för att arbeta med
frågor om köns- och andra maktordningar. Självvärderingen lyfter också fram att jämställdhet är ett
kunskapsområde i sig i flera kurser. Enligt bedömargruppen är det tydligt att temat uppmärksammas
och ingår i utbildningen på bred front och ur flera perspektiv.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling
Bedömning med motivering: Utbildningens innehåll, utformning, genomförande och examination
följs systematiskt upp. Resultaten av uppföljningen omsätts vid behov i åtgärder för
kvalitetsutveckling och återkoppling sker till relevanta intressenter.
I självvärderingen presenterar lärosätet ett väl genomtänkt, tredelat utvärderingssystem som
inkluderar formativa och summativa utvärderingar för kurser, offentliggjorda resultat från
kursvärderingarna samt en utbildningsutvärdering som återkommer varje år. Det finns bra rutiner för
uppföljning, till exempel att varje kursstart inleds med en genomgång av utvärderingen från tidigare
års delkurs eller kurs. Resultaten av uppföljningen återkopplas till studenterna via en internwebb.
Enligt bedömargruppen erbjuder systemet studenterna en hög grad av delaktighet, till exempel
genom att engagera dem i utformandet av kursvärderingen.
Lärosätet verkar för att studenten genomför utbildningen inom planerad studietid.
Även om inga siffror redovisas, nämner lärosätet i självvärderingen att utbildningen har en mycket
hög genomströmning, vilket kan förklaras med utbildningens antagningsprov. Bedömargruppen vill
samtidigt påpeka att detta också delvis kan bero på en tendens att godkänna även mindre
utvecklade självständiga arbeten, eftersom flera arbeten visat svagheter inom något eller flera
bedömda examensmål. Att följa upp och säkerställa kvaliteten på de självständiga arbetena ser
därför bedömargruppen som ett utvecklingsområde för lärosätet.
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Självvärderingen lyfter inte fram några aktiva åtgärder eller stödfunktioner genom vilka lärosätet
aktivt verkar för att studenterna får bättre förutsättningar att genomföra utbildningen inom planerad
studietid. Vid intervjuerna framkom däremot att studenterna har tillgång till sådana stödfunktioner,
exempelvis kuratorn vid Studenthälsan i Lund, vilket övertygade bedömargruppen att den delen av
bedömningsgrunden är tillgodosedd.
Bedömningsområde: Studentperspektiv
Studentperspektiv
Bedömning med motivering: Studenten ges möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla
utbildningens innehåll och genomförande.
Enligt självvärderingen finns det studentrepresentation vid lärosätets alla viktiga organ. Studenterna
har även tagit del i ett antal projekt och arbetsgrupper för att utveckla verksamheten.
Studentinflytandet som sker inom ramen för kurserna har formaliserats genom att studenter som
kursambassadörer tillsammans med de kursansvariga har planerat kursinnehållet och formerna för
undervisningen. Bedömargruppen menar att lärosätet ger studenterna möjlighet att ta en aktiv roll i
arbetet med att utveckla utbildningens innehåll och genomförande på ett genomtänkt sätt. Genom
projekt som Feedback & Feedforward visar lärosätet också sitt intresse att utveckla modeller som
inkluderar reflektion över förhållningssätt till studenter. Bedömargruppens bedömning är att
studenterna överlag får möjlighet att ta en aktiv roll i utvecklingen av utbildningen. Samtidigt får
bedömargruppen intrycket genom både självvärderingen och intervjuerna, att ytterligare arbete krävs
för att studenterna ska uppleva sig inkluderade i det arbetet. Bedömargruppen rekommenderar
därför detta som ett utvecklingsområde för lärosätet.
Bedömningsområde: Arbetsliv och samverkan
Arbetsliv och samverkan
Bedömning med motivering: Utbildningen är utformad och genomförs på sådant sätt att den är
användbar och utvecklar studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Relevant
samverkan sker med det omgivande samhället.
Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Detta sker enligt bedömargruppen
genomtänkt, på flera nivåer och i varierade former. Studenterna erbjuds att bli involverade i både
skolverksamhet, kulturskoleverksamhet och konsertverksamhet, som specialpedagogisk verksamhet
av olika slag med relevans för yrkesområdet.
Relevant samverkan sker med det omgivande samhället. Enligt självvärderingen har lärosätet
omfattande kontakter med det omgivande samhället, vilket inkluderar samarbete med ett stort antal
praktikskolor, konsertlokaler, andra kulturorganisationer och utbildningsorganisationer, till exempel El
Sistema. Även gästföreläsare bjuds in och medverkar i utbildningen. Dessutom finns det
forskningsbaserade och institutionella kontakter och samarbeten, även på internationell nivå. Det
finns internationella avtal och överenskommelser för olika typer av utbyten, till exempel student- och
lärarmobilitet. Dessa kontakter verkar gynnande för studenternas möjlighet att hantera sin framtid i
både skola och samhälle. Positivt är också att studenterna får möjlighet att genomföra
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på skolor med olika förutsättningar.
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Av självvärderingen framgår att samverkan med det omgivande samhället inkluderar ett
informationsflöde i båda riktningar. Å ena sidan bjuder lärosätet in gästföreläsare i seminarieserier,
vilket ger studenterna möjlighet att träffa aktörer från fältet. Å andra sidan organiserar lärosätet också
”minikonferenser” som är öppna för allmänheten, där studenterna får presentera sina uppsatser.
Lärosätets sätt att utveckla studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet har inte
explicit beskrivits i självvärderingen. Vid intervjuerna lyfte man däremot fram digitala verktyg och att
lärarna ansåg det som viktigt att behålla nyfikenheten och att också själv kontinuerligt lära sig nya
programvaror. Likaså ansågs det viktigt att visa olika typer av undervisningsformer och
förhållningssätt, för att träna studenter i att lyssna på sina elever. Det framkom också att lärosätets
representanter deltar på en årlig nationell estetisk kongress för att se vilka förändringar det finns i
skolans värld. Sammantaget anser bedömargruppen att lärosätet säkerställer bedömningsgrunden.
Samlat omdöme ämnes- och ämnesdidaktiska studier
Bedömning med motivering: Tillfredsställande
Att bedömningsgrunder är tillfredsställande eller inte och att mål uppfylls eller inte inom ämnes- och
ämnesdidaktiska studier vägs samman med motsvarande bedömningar inom utbildningsvetenskaplig
kärna. Denna sammanvägning framgår i det samlade omdömet för examenstillståndet, det vill säga
för utbildningen som helhet.
Lärosätets personal består av 70 medarbetare som är verksamma inom ämnet musik (eller
ämnesdidaktik), inklusive 4 professorer, 20 lektorer samt ett stort antal adjunkter och andra lärare.
Utbildningens placering vid en musikhögskola ger tillgång till ett stort antal instrumentlärare och
garanterar även en hög konstnärlig kompetens. Den professionsinriktade kompetensen tillgodoses
av det stora antalet lärare med lärarexamen och av att lärargruppen har erfarenhet från olika
skolformer. Den pedagogiska kompetensen stärks av att lärarna i hög utsträckning har egen
lärarexamen och av att merparten av lärarna har genomgått högskolepedagogisk utbildning.
Det finns en vetenskaplig, konstnärlig och professionsinriktad miljö som inkluderar både
forskarutbildning i både musik och musikpedagogik, musikerutbildning och ämneslärarutbildning.
Den professionsinriktade miljön förstärks av det stora antalet lärare med lärarexamen. Alla delar av
ämneslärarutbildningen i musik organiseras av lärosätet, vilket gör att utbildningens olika delar kan
interagera på ett för studenterna gynnsamt vis.
Målet om ämneskunskaper för yrkesutövningen, inbegripet aktuellt forsknings och utvecklingsarbete
uppfylls. Lärosätet visar ett genomtänkt upplägg och en medvetenhet om hur utbildningens olika
delar bidrar till utveckling av yrkeskompetens. Studenten erbjuds både djup och bredd i utbildningen
genom att bland annat kunna välja bland flera valbara kurser, samt möjligheten att även välja musik
som andraämne. Hur studenter får insikt i forsknings- och utvecklingsarbete är ett
utvecklingsområde.
Målet om vetenskapsteori och forskningsmetoder samt relationen mellan vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet uppfylls inte. Det finns kurser som berör vetenskapsteori och forskningsmetoder
och lärosätet ger exempel på aktiviteter som berör detta. Även efter intervjuerna hade
bedömargruppen svårigheter att se hur fördjupad kunskap konkret uppnås i förhållande till målet och
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ett utvecklingsområde är därför att utveckla progressionen i förhållande till målet ytterligare, i
synnerhet vad gäller analysmetoder. I bedömningen av de självständiga arbetena har majoriteten fått
omdömet ”bristande måluppfyllelse”, vilket innebär att det finns betydande problem med hur
studenterna förmår visa en fördjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa
forskningsmetoder. Då det finns vetenskapsteoretiskt innehåll i undervisningen menar
bedömargruppen att det kan finnas problem i hur handledningen har organiserats. Bedömargruppen
rekommenderar att lärosätet noga analyserar glappet mellan den vetenskapliga kompetens som
finns i ämnet och problemen med vetenskaplighet i de självständiga arbetena, och vidtar de åtgärder
som behövs. Relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet befästs bland annat i
samarbetet mellan lärosätet och VFU-skolorna.
Målet om att kritiskt och självständigt tillvarata och reflektera över egna och andras erfarenheter
samt relevanta forskningsresultat uppfylls. Studenterna ges kontinuerligt möjlighet att reflektera över
upplevelser och erfarenheter från VFU och de många givna exemplen övertygar bedömargruppen.
Bedömningen av de självständiga arbetena visar dock att det finns problem med hur förmågan
realiseras i en forskningskontext. Bedömargruppen anser att målet uppfylls men rekommenderar
lärosätet att analysera de problem som framkommit angående hur studenterna använder och
reflekterar över relevant forskning i sina självständiga arbeten och därefter åtgärda dem.
Målet om att tillämpa didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik uppfylls. Didaktisk teori
förekommer i kurserna och det sker även en koppling mellan ämnesdidaktiska och ämnesmetodiska
kurser, till arbete i praktiska situationer, så som inom VFU. Detta ser bedömargruppen som positivt
och som något som skapar sammanhållning och kunskapsöverföring mellan kurserna.
Målet om att utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet i syfte att stimulera varje elevs
lärande uppfylls. Progressionen som sker inom VFU är central för måluppfyllelsen och i UVKkurserna ingår många relevanta exempel på hur utbildningen möjliggör måluppfyllelse genom sin
utformning och sitt genomförande samt säkerställer den genom examination.
Jämställdhet uppmärksammas och involveras i utbildningen tydligt, på bred front och ur flera
perspektiv. Ett gott exempel på jämställdhetsarbete finner bedömargruppen i lärosätets projekt
Feedback & Feedforward som syftar till att ge studenterna bättre förutsättningar för att arbeta med
frågor om köns- och maktordningar.
Uppföljning, åtgärder och återkoppling sker på ett väl genomtänkt sätt med hjälp av ett tredelat
utvärderingssystem som inkluderar formativa och summativa utvärderingar för kurser, offentliggjorda
resultat från kursvärderingarna samt en årligen återkommande utbildningsutvärdering. Att följa upp
och säkerställa kvaliteten på de självständiga arbetena ser bedömargruppen som ett
utvecklingsområde för lärosätet. Lärosätet verkar för att studenten genomför utbildningen inom
planerad studietid.
Lärosätet ger studenterna möjlighet att ta en aktiv roll i arbetet med att utveckla utbildningens
innehåll och genomförande på ett genomtänkt sätt. Studentinflytandet som sker inom ramen för
kurser har formaliserats genom att studenter som kursambassadörer tillsammans med kursansvariga
har planerat både kursinnehåll och former för undervisning.
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Utbildningen är utformad och genomförs på ett sådant sätt att den är användbar och utvecklar
studentens beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Detta sker genomtänkt, på flera nivåer och i
varierade former. Studenterna erbjuds att bli involverade i såväl skolverksamhet,
kulturskoleverksamhet, konsertverksamhet, som specialpedagogisk verksamhet av olika slag med
relevans för yrkesområdet.
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Universitetskanslersämbetets
utbildningsutvärderingar
Delningssvar – synpunkter på preliminärt yttrande
Lärosäte: Lunds universitet
Yrkesexamen: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet musik
Bilaga: Utbildningsvetenskaplig kärna

Använd en delningsmall per bilaga som delats.
Lärosätet ges möjlighet att kontrollera innehållet i det preliminära yttrande och påpeka eventuella
sak/-faktafel. Synpunkterna på yttrandet bör utgå från de bedömningsområden och
bedömningsgrunder som ingått i utvärderingen.
Ange i tabellen vilken sida i yttrandet korrigeringen avser, vid behov kan tabellen byggas ut.
Korrigeringarna bör hållas så kortfattade som möjligt. Observera att det inte är möjligt att
inkomma med ny fakta som ej fanns tillgänglig i de ursprungliga underlagen.
Lärosätets svar skickas senast den 17 januari 2020 till utvitsy@uka.se med kopia till
erik.karlsson@uka.se. Ange 411-00376-18 i ärendemeningen.
Exempel
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Bedömningsområde: Förutsättningar
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Bedömningsområde: Utformning, genomförande och resultat
Måluppfyllelse – kunskap och förståelse
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4

1–6

Bedömargruppen hävdar att lärosätet enligt självvärderingen inte ger någon särskild
kurs i vetenskapsteori eller kvalitativa och kvantitativa metoder. Detta är ett sakfel.
Kursen ”Forskning i skolans vardag” i år 2 är en separat kurs i vetenskapsteori,
kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Forskningens kreativa genvägar i år
5 är ytterligare en kurs med fokus enbart på vetenskapsteori, kvalitativa och
kvantitativa metoder.

2

4

7–13

Bedömargruppen skriver att det bara finns en kurs om forskningsmetoder och att
det saknas tydlig progression i undervisningen om vetenskapsteori. I
självvärderingen framgår att ämneslärarutbildningen i musik har en progression i
form av två olika kurser i vetenskapsteori som ska säkerställa progression och
kunskapsdjup. Kurserna som främst behandlar vetenskapsteori är två till antalet
nämligen ”Forskning i skolans vardag” (år 2) och ”Forskningens kreativa genvägar”
(år 5). Det verkar som bedömargruppen inte uppfattat att detta är två separata kurser
som behandlar vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa metoder och
genom sin placering tillgodoser en progression. De kurser som ger grundläggande
kunskaper i vetenskapligt skrivande eller behandlar teorier om t.ex.
handlingsutrymme sker redan i årskurs 1 och ger därmed av självklarhet inte
fördjupade kunskaper i vetenskapsteori utan ger en grund för fördjupning i bland
annat ovan nämnda kurser. Studenterna möter dessutom vetenskapsteori i andra
UVK-kurser som kanske inte framgått tydligt i självvärderingen men borde kunna
ha framkommit i intervjuerna med UVK-gruppen, något som bedömargruppen
också antyder i del 2.

Måluppfyllelse – färdighet och förmåga
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Måluppfyllelse – värderingsförmåga och förhållningssätt
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5

2

6–10

Bedömargruppen hävdar att säkerställandet genom examination är otydlig för
UVK-kursen ”Att utveckla skolan”. Här verkar det vara tal om ett missförstånd och
det är otydligt varför just examinationen i kursen ”Forskning i skolans vardag” i åk
2 skulle vara en extra nödvändig förberedelse för kursen ”Att utveckla skolan” som
är placerad tre år senare i åk 5.
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Uppföljning, åtgärder och återkoppling
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Bedömningsområde: Studentperspektiv
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